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 הָלְפְ
 םיִבָרְמַה דיִדְטַחְו ּיִמַחְר חלש ,אָנא ָמָחַרְו בוט ְלֶמ םִיַמְטַבְט ּוניִבָא

 עו ,תועָרָח ויִתּוואַתְבּו םֶלּועָה יִלְבַהְּב םיִעּוקְשַה יִבּוהַא ּהיִנָב לֶא
 .ָחיִלָא ּועְלְקָנַש תיִרְסּומַה םּוהְּתַה ןִמ ץֶלָחַהְל םֶדַעַּב

 תומי לש - הֶּזַה וָּדְעַּב םיִיּותּפַהְו ןַמּזַה תונויִסנ יִּכ דיִנָפְָל עּודָיָו יול

 יִפְלַא יִנְפְל ןויָלָע יִשּודָק ּורָמָא רֶבְכּו ,דאָמָל דָע םיִמּוצע םַה - ַחיִשֶמ

 ןויִסֶנ יִכ ּועְדָי םיִאָרּומָאַו םיִאָנַת םֶתוא ."היִנִמְחַא אַלְו יִתיַי" םיִנָש

 תּולַּגְתַה וַּדְעְּב דֶלָּוַהְל אל ּופיִדָעָהְו םֶדְּבַאְל לּולָע ַחיִשְמ תומיִּב הָוָאַּתַה

 .ָחיִשֶּמַה

 םִיָמָש-תַאְרִּיִמ םיִשָביִו תֶעִּד יִרְסַח ,רָמח יִצּורָק ,ּונָחנַא רמאנ הַמּו

 יִלּושַחנ למ דמַעָל ונֶחפ הַמּו ונָתְאְרִּי המ .ּהָתּוכיִרָאו תּולגַה יִרּוסִי בֶקָע

 ?רֶָבָע לָּכִמ ּונְתּוא םיִפָקּותַה עַרָה רצ

 רֶשָא הָלֶא םיִפּורְט םיִמיְּב ְּמָלּוע לֶא ּונָתאַבַה ,ּונָפְלִמ ּוניִבָא ,הָּתַאְו

 רַעָּגַה הָשַעַי הַמּו ,רָבע לָּכִמ םיִיּוצְמּו םיִניִמְז תורּוסַאָה תּואְרַּמַהְו הָמָזַה

 ?אָטְחָי אלו

 ּונָּמִע גַהְנַתָו ּךיְתודִמ לע יִמָחְר ּולגָיש יִנְפְל םיִנָנִחְתִמ נה ןַפ לע

 םִיל ורְכִמְתַה רֶטֶא םיִלְלְמאָה דיִנָּב םַע טְרְפבּו,ןיִדַה תרּושִמ םיִנָּפְל



 םיִלְּבַחְמַה םיִאָמְּטַה םיִריִשְכַמַה רָאָשְבּו טְנְרָטְניִאָּב ןּומָטַה תווָאָּפַה

 ָּדיִחָי דִמַע לֶאְרְשיִנָּב לש םֶתְמְטִנְ

 אָיַמְשִּד אָתְעיִסְו ףּוגְו שָפְנ-תוחפ ּונָלְו םֶהָל ןִּת ,םֶלּוע לֶש ּונּובְר ,אָנָא

 תֶא רַהְטְל ,עָרְּב תּואְרַמ ּוננִיִע םצעְל ,ּולְלַה תּונּויְסִּנַה לּומ דָדּומְתַהְל

 םִַפַפ ןויקְנְו בלה תּומיִמְּת ךּותִמ ְּנּוצְר תּושָעַלְו תָמָאָּב ּהָדְבָעָל ּונָּבְל

 .(הָמָלֶש הָבּושְתֶל ּופְזיָש ת/ִנּולְּפ ת/ןֶּב ת/יִנּולְּפ תֶא ּףֶרָּב טְרְפְבּ)

 סח ,הָריִחְּבַה ּונָמַעַמ דבאת אלָש ּךיִמָחְר ףּוסְניִאְּב ּוגיִלָע םֶחַר אָנָא

 .הָליִלָחְו

 ּונָשְפִנְו ובל ץּמָאְו ְָּרַקְּב ְתְניִכְש הַרָשַה ,םיַמְשַבָש ּוניִבָא אָנָא
 ּורּותַת אל" תַוְצִמ תֶא םיִקְלּו שָדק תיִרְּב לַע רמשֶל ,ּונְרְצָי לַע רבְּגְתַהְל

 .ןָפאָו דצ לּכִמ תיִרָע יִרּוסָאְמ עַנּמַהְלּו "סֶכיִניִע יִרָחַאְו ְכְבַבְל יִרֶחַא

 .םיִנָּב לע בָא םֶחַרְכּונָמָחַר ,אָנֶא

 ּניִלָע - הָנְנּופ - ּוניִדָי - יִשָעַמּו - ,ּוניִלָע - ּוניקלֶא - 'ה - םַענ - יהי

 .ּוהָנְנופ - ּוניִדָי - ישָעמּו

 .םויַה - םֶכְלָפ - םיִיַח - םֶכיִקְלֶא - 'הַּב - םיִקְבְּדַה - םֶּתַאְו
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 םתחלצהל ודמעי ,הז רפס תויוכזש ]צר "הל
 העושיל םיעוושמה םירקיה לארשי תונבו ינב לש

 .יטנרטניאה ןודבאה ןמ ץלחיהל ידכ המלש

 תיבהו הנומאה קיחל בושל וכזיש הליפת וננה

 .ףוגבו שפנב םימלשו םיאירב ,ידוהיה

 "תרושקתה רהוטל קבאמה ינבר"

 ,זיחמהל ,קיתעהל ,םלצל ,בבל בוטבו בר ןוצרב ,החמשב ריתמ יננה

 ללכה תבוטל וללה םירמאמהו םירופיסה תא םגרתלו רדשל ,םסרפל

 .תרושקת יעצמא לכב ,טרפהו

 .ימצעל ריאשמ יננה ,תופשה לכב הז רפסל הספדהה תויוכז תאס
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 יתיא רבדל רשפא

 050-4170419 :דיינ ,8-8610102 :'לט

 08-8820188 :םקפ

 ווגווםטססש ש4.60||3.\| :ליימ

 42389 :דוקימ .הינתנ ,21 ץיבלינא בוחר :רבחמל םיבתכמ ןעמ

 רפסה לש רואל האצוהב םיפתוש תויהל םיניינועמה

 "2 תרושקתה רהוטל קבאמה"

 יש יי יי - יויו



 "הרוהט תרושקת = הרואו החמש ,הסנרפ ,הכרב ,החלצה ,תואירב"

 :ץועיו "תרושקתה רהוט" אשונב תואצרה תנמזהל

 וב-0 || ןייטש םחנמ ברה

 יי 00///////|/|/|]|]|=]|=|=|]|| גנל םייח ברה

 כ | |09 ןמרדל קחצי יול ברה

 050-417 יול יבוק ברה

 -ינחור ץעויו "היגולונכטה יעגפנל זכרמה" להנמ ,רכבסנא קחצי ברה
 (0 527-7629 9 7-46 םוחתה תויעבב יכוניח

 11 יגולונכטה םוחתב םג הרזעו ץועייל םינברה דעו

 3 החולש 4 תורכמתהב לופיטל יצראה זכרמה

 02-500-389 1. רלדנהנייפ ברה "תרושקתה רהוטל זכרמה"

 ןייטשקא ןתיא ברה תלהנהב תויורכמתהמ הלימגל ןוכמ - ונרוטיר

0 03-9236100 

 08-9165050 ןוסבקעי לאיחי ברה תלהנהב "הידידי" ןוגריא

 1599-50-32 "עמוש בל" ןוגריא

 0722-613-613 שש "טנטואא" 'בח טנרטניא תמיסחל ח"מג

 "אש1 גד - תרושקתה רהוטל קבאמה" ירפס תנמזהל דקומ

 ןבואר סחנפ 'יר ,6

 םוהתה ןמ ץלחהל ךל רוזעי "ךיניע רומוש" רתא
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 ה"עשת ןוויס ד"י

 םילימ המכ

 םיבוהאו םירקי םיארוק

 לש םקרימו יגולונורכ ףצר וניה ,םיבוהא םיארוק ,םכינפלש רפסה

 םיארוק םע ילש תוחיש יריצקתו ,םיבתכמ ,םיגיגה םירמאמ תומישר

 ."תרושקתה רהוטל קבאמה" רוטל ופשחנש ץראה יבחרמ

 "לארשי לכ" ןועובשב ,"םויל םוי" ןותעב עובש ידמ םסרופ הז רוט

 הנומש ךשמב ,"ןירדהמל המקשה"ב ןכו "הינתנב תבשה" םינומוקמב

 .םמצע לש ורזחיש םיניינע המכ וב ויהיש ןכתי .םישדוח

 לש םבילל תועגונ ,ילש תוינטשפה םילימה המכ דע יתנמאה אל

 רקיעב ,םוהתה ןמ תאצל ,עשוויהל ,לצניהל םיעוושמה םיבוטו םיבר

 רבחמ םימחר לש קיקד טוחש הלאכ ,ינפוס בצמב אל ןיידעש הלא לצא

 .עדגיהל לולע אוה םג תורופס תוינש דועבו ,הזה םלועה לא םתוא

 חוכ לש גוס ,וללה תובתכבו םירמאמב ועטנ םימשה ןמש יתנבה

 םתצופתל רבעמ ,לכשו בל ןוחכיפו הלצה לש דיקפת ול שיש ימיימש

 .ויהיש לככ םידבוכמ םינותע לש

 .יפוסוליפ וא יתוגה אל םג ,ירקחמ רפס אל הז

 לכל לעמו ,ךדיאמ תונפקותו תופיקת ,דחמ תויממע לש בוליש וב שי

 - ינובאדל - ידמ רחואמ הליגש ,ןטקה יכונא ,יביל תקעז תא רדשמ אוה

 .םהייחב ...םיתמ טושפ ויחא ןיבמ תובבר ילואו םיפלאש

 האמטה תרושקתה ירוכמ לש (םייתניב) םשונהו ישונאה תורבקה תיב
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 ."םיתמה תייחת" - שקיב ומכו ,ץראה תופנכ עבראמ יתוא ףיקה

 תועוקשה תומשנ ,םילימ אלל ושקיב םה "היחתה יללט ונל חלש"

 לע קוזיח ושקיבש תוקזח תומשנו ,הנמדמה ףס לע תומשנו ,הנמדמב

 םעה תא עיבטהל םייאמש האמוטה לושחנמ רמשיהל ידכ ,קוזיח יבג

 .חישמה תאיבל הארנו ךומס ,ארונו םויא ינחור ןולדיחל ידוהיה

 ימצעל לחאמ יתייה .בותכא םיבר דועו ,ייחב םירפס טעמ אל יתבתכ

 המויאה ,הארונה האושב עגונש הזה גוסה ןמ רפס איצוהל אלש

 .לארשי םע תודלותב הלודג יכהו ,תונוהב לע תכלוהה הטקשהו

 ,תופוג וטחש םיצאנהו םירוטיזיוקניאה - םימשיטנאה - םיניילתה

 לודגו ,תומשנ םיפרוט וישמתשמו ויליעפמ ,וירישכמו טנרטניאה

 .וגרוהה ןמ רתוי ואיטחמה

 יל היה השק !!!יתבהא אל .ןאכ וארקתש המ תא בותכל יתבהא אל

 אל .תוטוב םילימב תעד-יפודשו םיעוט תויחאו םיחא ליפשהלו ףולצל

 .הז תא יתשפיח

 תובבל תחתופ הכר ןושל יכ קפס ןיאו ,םרג - רבשת - הכר - ןושל ,ןכ

 ןזאל ,ןֶדַעְל יתיסינ זא .םיברקעו םיטוש םיצוק הלוכש ןושל רשאמ רתוי

 .קוביחל הריטסה ןיב ,תומימחל תופיקתה ןיב

 .יתחלצהש לחיימ

 .הזה רפסה תא בהוא ינניא

 ותאצוהל ףתוש יתייהש ילש המוזרב םשריי אלש ףידעמ יתייה

 תוינפה תואמו ,ןוימד לכמ הקזח תואיצמה ךא .עודמ םכל רורב .רואל

 ,רואל םתאצוהל ונתוא וררוע ,לארשיב םקלחל ידכ ולא םירמאמ לבקל

 ףדפודי ארקיי ,דיב קזחויש יתוכיא רצומכ אלא ,הטושפ תרבוחכ אלו

 .יאוולה .תובבלב לעפיו
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 תודות

 רועיבל יפיזיסהו ךוראה קבאמב ,ידיצל םידמוע ןיידעו ידיצל ודמע

 םהו ,הבושחו הלענ םתמורת .םיבושח םידידיו םינבר ,הטקשה האושה

 .יטנרטניאה עגנה רועיבל ינממ רתוי הברה ,שפנ-ילע םימחול רשא

 .ןטקה םשמשמ תויהל יתיכז

 .רלדנהגייפ ןורהא ג"הרה

 .ילאירא רודגיבא ברה

 .ןייטש םחנמ ברה

 .גנל םייח ברה

 .רוצ ןב ילאיבצ ברה

 .ןמרדל ברה

 רכבסנא קחצי ברה

 .ןויחוא םהרבא ברה

 .יול בקעי ברה

 .ןמזייר ןורהא ברה

 .ןוקק קחצי 'ר

 .חלפ ןוני 'ר
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 עוקתלו ררועל שפנ-תוריסמב םיקסועה םיבוטו םיבר םידידי דועו

 .היגולונכטה יעגפ תנכס לע רפושב

 תוליעפ לש םינש לע ,אביל'ד אקמועמ םהל תונותנ יתכרעהו יתדות

 ,הז אשונוביצהש ולא םה םוי לש ופוסב ךא ,תלכסתמ םיתיעל תימוימוי

 .העונצה יתכרב ךכ לע ,יתד-ידרחה רוביצב העדותה לש ןוילעה ףרב

 ןמאה תולוכשאה שיא ,םיברה הכזמ ,רקיה יתימעל בל ברקמ הדות

 ןמאה ידידיל םג תדחוימ הדות .םימיכחמה וירויא לע ןייטשרג ינוי ברה

 .תוניוצמה ויתוריצי לע ןח ישיבא 'ר רשכומה

 ינוכרב רשא הכרבב ,םיבוהא םיארוק םכתא ךרבל אלא יל רתונ אל

 רידאה ןואגה ברהו ל"קוצז ך"ש םחנמ רזעלא ןרמ ,ץרא יקוצמ יתובר

 ."םכידי ישעמ לכב הניכשה הרשתש ןוצר יהי" :ל"קוצז אריפש הדוהי

 תויהל ולכות ,םכנימי די לע דומעתו ,םכתא הוולת הניכשה רשאכו

 תא עישוהל וא ,תפותה ןמ םירוכמ תויחאו םיחא ץלחל םינמאנ םיחילש

 .וז הרורא םוהתב לופילמ ,םכמצע

 תרעיבו" תניחבב ,הלודג הווצמ הניה - הווקמ יננה - ירפסב האירקה

 ."בוטהו - רשיה - תישעו" ןכו ,"ךבריקמ - ערה -

 המלש תינחור העושיל הליפתבו הבר הבהאב

 יול יבוק

 וו



 - 1 ב בג ש 1

 "םכח רישכמ םע שפיט שיא רשאמ ,שפיט רישכמ םע םכח שיא ףידע"

 ה"עשת זומת

 ,םירמאמה תרדיסב ןושארה וניה הז רמאמ

 "לארשי לכ" ןותעב ומסרופש

 ילש תויביטימירפב האג

 יול יבוק

 ויניעב לוזלז לש לפרע וא תויניצ לש קוד םוש - עובשה - יתאצמ אל

 ינאש וליתעדוהו הז לומ הז ונבשי .חלפ ןוני ריעצה ךרועה לש תורוחשה

 םינופאלפה לש גוסה ןמ יביטימירפ תכיתח לבא ,שיש יביטימירפ יכה

 ,םרגוליק השולש םילקושו תמשוגמ הננב ומכ םיארנש ,םהה םיקיתעה

 דוע ובש ,ןוקיאוזוזמה ןדיעב ירלולסה יצולחל הזופ לש יפוי ושעשו

 הדובא העש לכ ךפוה ןופאלפ" והשמ שפוטמה ןגולסב ראפתהל וגהנ

 ."הדובע תעשל

 ודיעיו "ןודבא םויל הדובע םוי לכ ךפוה ןופייאה" יכ ףלחתה הז םויה
 .םישלוגה םהידבוע לע םיינבצעה םיסובה

 היה אוה הנילטסלפ שוגכ ילא סחייתמ היה חלפ ןודא םאש ,דיגנ אוב
 ילאוטקא ןילאטסש ומכ יכ ,לשמל ןילאטס לש הזנורב לספ ינממ לָספמ

 ןונשה ,םדקתמה ,ינרדומה ןותעה ךרוע םא ס'לכת .ינא םג הככ ,ןכדועמו
 שי זא ,יגוסמ ןומדק םדאל םטייא תוצקהל םיכסה ,ינכדעהו ץקועהו
 .רבדל םיילגר

 .םיידיה לע רבדנ ,םיילגרה ינפל לבא
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 !!!םלועמש ,הדבועה ןמ תרזגינ יאנותעכו רפוסכ ילש תויביטימירפה

 שי .תדלקמ יבג לע רופיס וא רמאמ הבתכ יתדלקה אל !!!םלועמ לבא
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 עדרפצ לש החומ ינמכמב םיניבמ םתאש ומכ בשחמ תלעפהב גשומ יל

 חלשנ ,טולייפ טעב בתכנ םיארוק םתאש הזה קי'צרמאמה םג .תססוג

 שולש םייתש ירחאו ,ילש תיגולותימה תינדלקה ירהנ הנליאל סקפב

 ."תונותע-וק" תכרעמל עיגמ אוה תוהגה

 .הוואגמ ץצופתמ ,טלחהב ?וזה תויביטימירפב האג ינא

 בותכאש שגרמ רופיסמ הבושח רתוי הברה איהו ילש לגדה איה

 םושמ ילואו .שדוק תבשב ייארוקל תועמד דירויו ,הליל ןושיאב

 קוד תא לבוס אל ינא ,תיטנרטניא-תירלולסה תערצה ןמ ילש קוחירה

 וא הדורצ וא הדרצ עבצאב ,ןופייאה ךסמ יפנפנמ לש םוטאה םטבמ

 תורבקה תיב יללח םה וללה םיפדפדמה ידידל .ארונ םיארינ םה .הדדמ

 .הזה רודה לש יביטמיטלואה

 .שדקתיו לדגתי

 ןודא :תינוקל יל עידוי חלפ ,שולש םייעובש ירחאש ןכתי טלחהב

 ,המדיקה" ירוכמו יללוחמ יפלכ ךלש תונלבוסה רסוח תא תיצימ ,יול

 דרפינ .ייק.וא ."םידידיכ דרפינ אוב .תיטנרטניאה תירלולסה ,תידרחה

 הנורחאה הנבלה תירודכה הצק דע דולסל גונעתה תא לבא ,םידידיכ

 אל 'תושו ץורפה בשחמה לש טנרטניאה ישלוגו ןופייאה ילוחמ ילש
 לע הל בכרתש תפייפוימ תוירלופופ וזיא שפחמ אל םג ינא .ינממ וחקי
 תרוקיב םיריבעמש םירוט ילעב לש - יניילול - ינפנח ילולימ עצמ יבג
 ,םש קומע ,םש םהש ריבסהל םיעגי לבא ,אמטה ירלולסה ףורָטה לע
 יננח .הככ ?המל .הזה קיבדה ץובה ןמ תאצל םינווכתמ אל םג םהו
 זבש ימ יפלכ קומע בועיתב לבא ,הער אל תילולימ תוניילולב ה"בקה
 לע תובבר ריבעמש עלובה ךסמב טטהלל ךישממו לארשי ילודגל
 .ךלומל תונברוק ויה לשמ ,םתדו םתעד

 ,תרוקיב וריבעת לא ,םיקותמ םיטסיצילבופ .םתוא לובסל לוכי אל
 ואוב .םייניש ףשוח לותחמ םיכובנ הרבוק ישחנ ומכ יל ולתפתת לאו
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 קרוז ינא .הזה יולה קדוצ הלאוו" :דיגיש םכמ ןושארה היהי ימ הארינ

 ."תויפשל רזוחו הזה לבזה רישכמ תא

 ינרופיצ דע םירוכמ ,חטב ונ .םק אל דחא ףא ...הזכ דחא םוקיש ,ונ ,ונ

 .םיילגרה

 וב שיש ,הלוחה ידרחה הדשב םיצימא ןיאש טעמכ לבא ,יל רצ

 לש םיפשכמו םימסוק ,םינטוטהל ,םינשקשק ,םיפרוטמ ,םירוכמ

 .ףודש קובסייפו פאסטוו

 והער םד תא שיא םיכפושש ,םינדחפ לש תורובח תורובחב רבודמ

 לעו ,םלועה תא םילהנמ םהש םישיגרמו ,לולח ,ילאוטריו םלוע ךותב

 .רבד קשיי םהיפ

 םיאיבמ אלו ,יל המדנב םיבשוח ,יל המדנב םיבתוכ ,יל המדינב םייח

 .ידוהיה םלועל אל חטב ,תלעות םוש

 םירוביג דיל קבאו רפע שיגרמ ינאש ,םכל רפסא המישנ התואב

 .רשכ רישכמ ושכרו ,תערצה תא וקרזו ץימא דעצ ושעש םייתימא

 ,תפרשנ םהלש המשנהש יל םירפסמ םהשכ האניקמ ץלפתמ ינא

 בושו בוש אמטיהל ,לולצל ,ףדפדל םיצור םה יכ ,הלילב תפרטנ םתנשש

 .ומחרי םימשה .םיחילצמו םיכוב ,םירבגתמ םהו המיזה תומוהתב

 הריוואב "לארשי לכ"ב עובש ידמ ןאכ שגפינ ,הנותחתה הרושב

 .יחכונה תודהיה רוד לע תמייאמש המוגעה העפותה יפלכ ידמל תינכשנ

 .ףוס ילב םלוע הז יכ םינווגמ תולילעו םירופיס ןאכ ועיפוי

 הצורח תינדלק ,שמח טולייפ טע םע ,יביטימירפ רתוויהל םכל חיטבמ

 .ותונלבס דבאי אלש וילע ללפתאש ךרועו ,תחא
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 "םכח רישכמ םע שפיט שיא רשאמ ,שפיט רישכמ םע םכח שיא ףידע"

 ה"עשת זומת

 "לארשי לכ"ב ינש רמאמ

 תונוהב לע יכלוה

 יול יבוק

 יתמייקש ןופלטה תחיש חכונל רקיעב ,דמחנ תויהל אל יל ושרת

 זכרמב םסרופמו בושח ןוכיתב תדמולה הרענ םע תועובש השולש ינפל

 .א"י תדימלת .ץראה

 ןה ,וימודו םינופייא שי ןהמ 26 -ל ,התיכב תונב 28 ונחנא" :טוטיצ

 םיאטאטמ לבא ,ךכ לע עדוי תווצה ,הלהנהל וריעה .פאסטוול תורבוחמ

 ונימזה ןמזמ אל .עוגנ ונלש רפסה תיב ןכ ...חיטשל תחתמ אשונה תא

 .הבוח ידי ואצי ךכבש ובשחו ,היגולונכטה יעגפ לע רבידש הצרמ

 ."?ךתעד המ .הילגרה תא התניש אל דחא ףא ,תויוטש

 .דחפ לע רבדנ ואוב

 יבצעמש יתיליגו ,תולהנמו םילהנמ טעמ אל םע יתחחוש הנורחאל

 .דחפמ םידעור ,וניתודסומב ךוניחה יגיהנמו

 לגסמ םידחפמ םה ,םידימלתה ירוהמ ,םידימלתהמ םידחפמ םה

 םה ,רוציקב .םתנוכשב רוביצה תבוגתמ םיששוח םה ,םהידבוע

 רג אל ןטשהש ימצע עונכישב קוסעל ,לוחב שאר ןומטל םיפידעמ

 לע ובאט ול שי ,דסומה ךותב םהל לחנתה יפוי יפוי אוהש תורמל ,ןאכ
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 טעמכ ...ינוליח (בותכל בוצע) ס"יבל ותוא ךפהו תו/םידימלתהמ %

 .ןירדהמל



 "םכח רישכמ םע שפיט שיא רשאמ ,שפיט רישכמ םע םכח שיא ףידע"

 .ועגרת !ללותשהל אל !ץופקל אל

 ,העפותה דגנ יפיזיסו שקיע ברק םילהנמ אלש תלהנמ וא להנמ

 אלש ,(ןבומכ תוארתה ירחא) םילקלקמ םימרוג םיפיעמ אלש םילהנמ

 םה ,םינכוסמ םילער ראשו קובסייפו פאסטוו יפוצח םירוה םיקיחרמ

 ,תיילדנ יתלב המצועו ,ףועמ ,חוכ הל םינתונ םה .העפותה ידדועמ

 .ונלש שבכינה רוטקסה תא ריעבהלו ךישמהל

 ,גיהנמ אוה ,'ץיוודנס אלו רשע תקספה אל אוה ,טושיק אל אוה להנמ

 ילודג ,םיטינרבקה תייחנה יפ לע ותניפס תא טוונל וילע ,ךרד הרומ אוה

 ינפב אשונ הז .בוריקל רפסה יתב לע רבדמ ינניא .רגסומ רמאמב) רודה

 .(.ל.ק .ומצע

 ינמז ןפואב להנל יתסנכנ ,תומייוסמ תוביסנב ,םינש שולשכ ינפל

 עגנ ,ןינע לש ופוגל .ןוכית "תילגרמ תיב" תונבל רפס תיב - הינתנב -

 ,דסומה ינבר םע ונלעפ ,שחנ יכושנכ דימו ,טלב םיאמטה םינופאלפה

 םושרל םשפנ לע וננחתה אמט רישכמ םע םירוה .עגנה ןמ 99% וניקינו

 ,תוללק ונגפס ,הרוצב המוחכ ונדמע .אוושל ךא ,'א וא ,'ט התיכל תב

 םידומו ודוה םיבר םירוהו ,וחצינ תמאהו תונשקעה לבא ,תונויזב ,תוצאנ

 ."ונניע תא םתראהש הדות" ךכ לע ונל

 יפולא ,תונוהב לע יכלוה םיגיהנמו םילהנמ וניתודשב וחמצ ,ס'לכת

 םהל ונת קר ."ודיגי המ" ידרח תגלפמ ירבח ,תופיטה ןיב תכללב םלוע

 לבא ,םלועה ברחיי .חטשה תא רהטל םהב וציאת לאו ,יתיישעת טקש

 .ל"חר .לובמה םהירחא ...קסעב אל םה

 חרבי אל דחא ףאו ,קסעב קומע קומע םתא ,םירקי םיגיהנמו םילהנמ

 ישרוש לע רבדנו ,םימש ישנוע בוזענ ואוב לבא .ןידה ןמ אלו תוירחאמ

 .וזה תבעותמה העפותה ןמ תומלעתההו דחפה

 תובבל שיש ,ינשה דצב תבשק ןזוא שיש םינימאמ אל טושפ םתא

 .הגהנהל םיאמצהו םיהמכה
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 .םכירחא וצוריש הלאכ ויהי "ירחא" וקעזת םאש םינימאמ אל םתא

 םכמ הפצמש רוביצ ןאכ שיש ןומָא רסוחל ,שואייל םתלפנ טושפ

 .הרורב הרימאל ,תוצרחנל ,תישיא אמגודל

 תוגיהנמל אלו ,תבציימו הנוב תוגיהנמל הפצמ רוביצה רוציקב

 וקיספת ,תונוהב לע תכלל וקיספת .שמשב הסמנו ,תיניטל'ג ,תספור

 !!!וגיהנת .םכמצע לש לצהמ דחפל

 םאסטווה ירבכע

 העווזה דגנ קבאמב ילש ןושארה רוטה ."לארשי לכ" קזח ןותע ,תמאב

 תרטילש אקע אד ,םוסריפל תויואר תובוגת תורשע בינה תירלולסה

 .רשפא יא םולכ אלב רוטפ לבא .הביבחו הנטק יל התצקוהש ריינה

 םיכסמ ינא לודגבו ,האג יביטימירפ התאש תבתכ..." :סקפמ ןוטוטיצ

 היגולונכטה ךותל תדלונ אלו ,רגובמ רבכ התאש ןיבמ ינא לבא .ךתיא

 .ןאכ דע .א.י .'וכו וכו התיא ךל השק תצקו

 לבא ,היגולונכטה ךותל יתדלונ אל ןכא .ידידי תבתכ הפי :יתבוגת

 םיגהנתמש ,יליג ינב (!!) םיבוטו םיבר ומכ הילא שולגל יתלוכי טלחהב

 .םירעונמ םירענ ומכ ,קובסייפהו פאסטווה לש םירבכעה תוליחמב

 .ת"ישהל הדות .יתלצינו םכח יתייה

 דמעמ ילעבו ךוניח ישנא םיסייגמ אל המל" :יתלאשנש הלאש דוע

 "?וזה העווזב קבאמל ריכב יטילופ

 תלוכמב םינוק אל אשודק'ד תוזע ,רקיה יחא ךל דיגא המ :הבושת

 ונרתונ .םילוטיטו םינופפלמ םע ,ריעה תפוקב תבש ברעב םיקלחמ אלו

 ,ךדיאמ .ץמצמל ילבמ בותכל וא ,רבדל םידחפמ אלש ,םימחול ץמוק

 ,קבאמל ועירפי אלש ,םיאקיטילופו ךוניח ישנא סייגנ ואוב ,תרחא עיצת

 .ונייד - ותחלצהל םיליהת לטיפק וארקי םאו ,ועירפי אלש טושפ
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 ה"עשת זומת

 "לארשי לכ"ב ישילש רמאמ

 םיצימאל ךייש םלועה

 יול יבוק

 ,םירורב םיקלח העבראל םויכ קלוחמ "ידרחה םלועה" הנוכמש המ

 בצמ לע רומשל ידכ ,ולא םיקלח לש םלדוג תא ןייצמ ינניא םכתושרבו

 .וננחמב םיינורכ םיימיטפוא ברקב ,ינואכיד אלו ריבס חור

 ,אלפנ רוביצב רבודמ .םיבוטה .םיקידצה םיקוינחה :ןושארה רוטקסה

 םיפחסנ םניא רשא ,םתפקשהב םיקזח ,םתנומאב םיקודא הרות-ינב

 תורמוא םהינפו ,םתרותב םיעוקש םה .ןנער ירלולס חור-בשמ לכ רחא

 רישכמ וליפא ןיא םקלחלו ,ןיטולחל םירשכ םירישכמ םהידיב .הריש

 .ךירצ אל יכ ?המל .ירלולס

 ץוחמ יצחו לגר רבכ ולא םיסופיט .םילקה םינצילה :ינשה רוטקסה

 םהידיב שי .(דומיל רדסב תועיבק ,ללוכה ,הבישיה) הרותה םלועל

 הכישמ םהל שי .וב םיעוקש אל םה לבא ,אמט רישכמ וא ,רשכ רישכמ

 םעפמש רשיה לכשה טעמו ,םינברה לש תמאה תוקעזא לבא ,אמטל

 תונצילהמ דאמ םינהנ םה ,םינפ לכ לע .חונצל םהמ ענומ ,םשארב

 .הלודג תינחורה םתנכסו ,רלולסבו בשחמב תיטנרטניאה

 קומע קומע םיעוקש וללה .םידבכה םינצילה :ישילשה רוטקסה

 וא הקד .הז ילב םילוכי אל .םאסטווהו קובסייפה לגוגה ילולעתב
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 / יי וא
 ף[ וש שק 2

 !הא
 -יה"בְקה 75 הדוק
 פש .ת'גה שכל

 /08)3 לכל (3/%

 תורכמתהה ףס לע םייוצמ םה .זופשיא ףס לע םהו ,ףודפיד ילב םייתש

 .תמאה תוקעזלו ,תּואָרְתַהל םיבושק אל - טעמכ - םה .תילטוטה

 תוקתנתה ךילהתב םייוצמ םהו ,דבלב דצרמה ךסמה איה םהייח תואיצמ

 .ףדפדל הייונפ הקד לכ םילצנמו ,דומילהו ,םידליה ,םירוהה ,השאה ןמ
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 םהל וטישוי רשאכו םא ,הלצה-ירב םה ןיידע ךא ,הדבכו השק םתלחמ
 אל םא .האושה ןמ טלמיהל קיקד ןוצר ולגי םהו ,עובק ןפואב תכמות די
 .יעיברה - ינפוסה רוטקסל םיחנוצ וטוטוא םה ,הזכ ןוצר ולגי

 ילירבחמ המכ תעדל דוגינב .םידבכה םירוכמה :יעיברה רוטקסה

 ,(11)) םליצהל סנא'צ ןיאש םישנאב רבודמש רובס ינא ,םוחתב םיקסועה
 םייחל רוזחלו ששואתהל ,תשעתהל ,הבושתב רוזחל יוכיס םהל ןיא

 םהל דבא .רישכמה יעותעתו הוואתה תולוצמב םיללוצ םה .םיניקת

 םהו ,םוגעה ישפנה םבצמ תא חתנל תלוכי םוש םהל ןיא ,תעדה לוקיש

 םישנא .לילד לילד יל'ג םלכישו ,תוימימ םהיניע .לצניהל םיצפח אל

 דיתעב ךכב קוסענ .תויאר ךכל שי) ךכ טושפ !!!הריחבה תא ודביא ולא
 םלועהש םיחוטב םה יכ ,שפנ ירוסי אלו ,ןופצמ תופיקנ םהל ןיא .(.ל.ק
 ,םייתש לע יכלוה םיתמב רבודמ לבא ,בוצע .ויפשכו ךסמה אוה יתימאה

 .תוכבל .ונרוזאב םיררוגתמ אל ןמזמש

 וא וזכ המרב םילבוס םינורחאה םירוטקסה תשולש יכ ,ןייצל רתומל

 ,(.ל.ק .דיתעב ומסרופי ,םיעזעזמ םירקחמ ידיב) שפנ-תלחממ תרחא
 ,השונאה םתלחמל םיעדומ ןכש םידיחי םנשי .הל םיעדומ םניא ךא

 ."ונתוא וליצת" םיננחתמו

 רודה תלצה - םכיפתכ לע

 .םיצימאל ךייש םלועה ,ןכ

 ,ןודבאה ףס לע םייוצמ(םידבכו םילק םינציל)זכרמבש םירוטקסהיינש
 ,רודה ירוביג תויהל םילוכי םה .םמצע ןעמל שפנ תוריסמ תשרדנ םהמו
 םלועה לש תוומל םיססורמה םישותיה ןיפוליחל וא ,םימש םש ישדקמ
 םש שודיק לש םייתרגיש םייח םיפידעש ,םסרופמו עודי .ילאוטריוה
 ינציל לש םהידיב .םימש םש תשדקמש תימעפ-דח התימ ינפ לע ,םימש
 יתאצמ אל לבא ,הזה בילעמה חונימב שומישה לע יל רצו) רוטקסה
 ,תורואה רואב ,חצנ לש םלועב תוכזל תורשפא (.ל.ק .רתוי ןדועמ והשמ
 יניירבע לודג ,אידרוד ןב רזעלא וב הכזש הממ - רתוי אל םא - תוחפ אל
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 םלועה ייחל ןמוזמ אידרוד ןב רזעלא יבר" :רמאנ וילע ,ס"שבש תוירעה

 ."תחא העשב ומלוע הנוק שי..." רמאו הכבו עמש יברו "אבה

 לק ןפואב םתרכמתה ,םתעקש ,םתלפנ ,עצמאה רוטקסמ ייחא ,ןכ

 יטנרטניאה ףורטה לע םלח ימ .תוכז ףכ ןומה םכל העיגמ ךא ,דבכ וא

 ודער ןוילע ישודק םיארומאו םיאנת ?היינש לכב תויטסו תוירע ןמזמש

 תוואתב ולפי אמש ,"הינימחא אלו יתיי" ,חישמ ןדיעב תויחל ,דחפמ

 אטח זאמ רידא יכה ןויסנב םתיכז ,ייחא םתא וליאו ,המויאה תוירעה

 ץלחיהל םירידא שפנ תוחוכבו ,וזה םוהתל לופיל .ינומדקה שחנה

 תא ןטרסמה לוקליקה תא םינקתמ םצעבש ,שפנ יזע םירוביגכ הנממ

 .ודע-ןגב העצפנש ,הנומאה חור

 תוירחא םכל שי .םלועה ןוקית לטומ םכיפתכ לע :תורחא םילימב

 ןוקיתל רידא ףחס רוציי ,םכלש ןויקנה .לודגכ ןטק ,ידוהי לכ יפלכ המוצע

 .ללכב ולוכ םלועה ןוקיתו ,לארשי םע ןוקיתו ,טרפב תידרחה הרבחה

 ,תעשפנ איהו ,םכתא תלבוכו תקזאמ תיסאלקה תירלולסה תונצילה

 אורקל םכל אצוי םא לבא .ןותעב רמאמ לכמ רתוי המכחו תמכחותמו

 ,לבכ קתנל ידכ ,ופרת לא ,קספה ילב ,בושו ךולה והואריק ,הז רמאמ

 .לבכ דועו

 םיללוס םתא !לארשי םע יליצמ םתא !!!רודב םיבושח יכה םתא

 םירקיה םתא יכ ,םכתא אקוודו ,םכתא לבכ ןטשה !חישמה תאיבל ךרד

 !רודבש םירחבומהו

 לש ,המימת הנומא לש ,רשי לכש לש תופיט המכ םכב ורתונ םא

 לע ומחלתו ץמוא ורזיא יזא ,ןייד שיו ןיד שי יכ העידי לש ,ת"ישה תבהא

 אימשיד אתעיסל וכזתו ,םיקזחו םירוביג םתא !לארשי ללכ ייחו םכייח

 ןיכילומ ,ךליל הצור םדאש ךרדב יכ ,םלשומה םכרוהיטל דע תיפוס ןיא

 .השודקב .ותוא

 .םיצימאל ךייש םלועה ,ילש םיחא ,םלועה
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 ה"עשת זומת

 "לארשי לכ"ב יעיבר רמאמ

 !רוזח-לא תליפנ שי

 יול יבוק

 ךייש םלועה" רבעש עובשה ןמ רוטל םיביגמה תורשעל הדות

 2 רוטקס תא ושטנ םיצימא המכש ןכדעתהל יתחמש ."םיצימאל

 רוטקסה תא תחכש" ולאשש ויה .רשכ רישכמ ושכרו (םילק םינציל)

 םיעבוקו רשכ רישכמ םהל שיו םיקוינח אל םהש הלא .רתויב לודגה

 ."?המל .'וכו םיקי"נלוצ אל םהו הרותל םיתיע

 .םייתש הל תובושתו הבוט הלאש

 םיקוינחה רוטקסל דובכב סנכנ ,רשכ רישכמב ונרודב קיזחמש ימ
 יל בושח .הזכ שיגרמ אלו קי"נלוצ אל אוהש תורמל ,יתוכיאהו ןגומה

 .הזה אירבה רוטקסב יוצמ - םשה ךורב - רוביצה בור יכ ןייצל

 וישרוש תאז לכב לבא ,רוהטו יקנו קידצ שיגרמש ימ שי םימעפל

 .הדות .תינש םכמצע וקדיב .םילקה םינצילה רוטקסב קומע םיעוקת

 ?סנא'צ ול ןיא םאה

 הנהו ,ותבוגת תא םתח אוה ךכ ,"ץימא ידוהי" ידי לע תושק יתפקתוה

 .הלימב הלימ םכינפל איה
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 רמאמה תא ןויעב יתארק ,בר םולש ,יול יבוק רמ יאנותיעה דובכל"

 יתכרעה וליפאו בותכה םע יתיהדזה הבתכה תליחתב .'םיצימא'ה אשונב

 םתחתינ וב רמאמה עצמאל יתעגהשכ - לבא ,קייודמ ידה חותינה תא

 סנא'צ ןיאש םישנאב רבודמ :םיבתוכ םתא וב ,יעיברה רוטקסה תא

 ךיא !!!?"תעזעדזה 'וכו 'וכו הבושתב רוזחל יוכיס םהל ןיא (!!!) םליצהל

 !?סנא'צ ול ןיאש ידוהי לע דיגהל לוכי ,ידרח טרפבו ידוהי תורוש בתוכ

 אוהש ללגבש קר ידוהי לולשל רשפא ךיא ?הזה ןוחטבה הפיאמ

 ??'יעיברה רוטקס'ב

 ןמזוהש אידרוד ןב רזעלא יבר לע םיבתוכ םתא ךשמהב וליפא ירה

 .ס"שבש תוירעה יניירבע לודג היה אוהשכ הזו ,אבה םלועה ייחל

 הזה רוטקסה לכ לש םירישכמה ךותל קודבל םתכלה םתא םאה

 !!!ינכיס םהל שי ,ןכ םא םגו ?םיניירבעה ילודג םה םא טילחהל ליבשב

 קר אלא !םישאייתמ אל ידוהימש חטבו !ללכ םלועב שואיי ןיא
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 .הבושתב רוזחיש םויל םילחיימו וילע םיללפתמ

 ןיידע אוהש רבד לכ לע !יתימאה ץימאה אוה ,אוה רשאב ידוהי לכו
 יח אוהש עגר לכ לע ,ורבחל םדא ןב ,הליפת ,תבש תרימש לע ,רמוש

 הנטקה ולו הווצמ לכ ,ונלש ומכ רודב .בר אל אוה םא וליפא ידוהיכ

 !םימוצע םידמימ הל שי רתויב

 .שולש םוקמב םויב םייתעש שלג 4 רוטקס םא םג ,תורבגתה לכ

 ןכש לכ ,הפהמ םיאיצומ ונחנאש הלימ לכ לע ונל שי הלודג תוירחא

 קר אלש יתוא ענכשמש המ) םיתב הברהב תוצפומו תוספדומה םילימ

 .('םידרח'ה םינותיעה םג אלא םינכוסמ םירישכמה

 תולגמ ונתוא איצויש לאוג תאיבל ,יתימאה רואל הכזנש ה"זעב

 .וז הרמ

 ץימא ידוהי

 (.ל.ק אלמה ומשב םתח אל המ םושמש)

 ,הכרעהה לכל הייוארו תכרובמ ךתבוגת ,"ץימא ידוהי" יריקי :יתבוגת
 לש 'נ רעש שי ,אלפתת ,ןכ .ברו קודה אשונב ינויסנ ךל דוגינבש אלא
 שורפא אל !!!תאצי אל - ?תלפנ .וישכעו ןאכ שחרתמ אוהו האמוט
 םיעיבצמה ,םלועב ושענש םיליהבמ םירקחמ - התע אל - ךינפב
 .אמט טנרטניאב שומישמ םיעבונה ןוקית ירסח םייחומ םיעוגיפ לע
 הבר תוריהזבו ,םדאה ןמ תלטינ הריחבהש תואיצמ הנשי לבא ,אלפתת
 וביל ,םודאה-וקה תא רבעש רחאלש ,םירצמ ךלמ הערפ לע עיבצנו אוב
 .ךיראהל םוקמה - ןאכ אלו ,הריחבה ונממ הרסו ,דבכל ךפה

 םלועל" :םמצע לע םידיעמה םירוכמ המכו המכ םע חחושל יל אצי

 "!!!הזמ אצנ אל
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 - יטנרטניאה רוכמה ןמ הריחבה תליטנ - הז עיווזמ אשונב בגא

 הזו ,םלועב םוקמ שי ךלש עוזעזל םינפ לכ לע .שממ בורקב בותכא

 האושה לש היתונכס לע קועזל ונמע דחי סייגתתש העשה וזו עגרה

 ."רוזח-לא" לש דירחמ בצמ הב שיש ,וזה הטקשה

 ?הבושת לעב וא הבישי רוחב

 -ה תבעותל לפנש ,ןייוצמ הבישי רוחב םע הלק אל החיש יל התיה

 אוהש רמאיי ותוכזל .תובוטהו תוליבומה ןמ הבישיה ןמ קלוסו אד

 "םייעובש ינפל ןופייאה תא יתרבש" הל היה לוכיו ,וזה הוואתה םע קבאנ

 .הבישיל הרזחב ינלבקל ןכומ ונניא הבישיה שאר לבא" יתוא ןכדע

 רתוי םיחותפ ה'רבח םע רתוי השלח הבישיל רובעאש ףידע המ ?המל

 ."?לופא בושו

 .םירבדב רדס השענ אוב :יתבוגת

 לודג הז .היגולונכטה יעגפנב לפטל רשכוה אל ךלש הבישיה לגס

 .ךכל ןמז םהל ןיאו ,וילע
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 ,רבעה ןמ דומחו םימת הבישי רוחב ותוא ךניאש הדומ ךמצעב התא

 םיששוח חיגשמהו הבישיה שאר .בוקר (???) תצק חופת התא רמולכ

 .םתוא ןיבת ...הזה ןובקירה ןמ

 רוחב אלא ,וטנ הבישי רוחב ךניא התעמו ,הבושתב תרזח ,ןוכנ

 .ךידי ומב ,דמעמה תא ךמצעל תיניש טושפ ,הבושתב רזוחש הבישי

 רותב ךליאו ןאכמ .הכרעהל יוארו בוטו אלפנ הז הבושת לעב תויהל ,ןכ

 .הבוט תוחפה הבישיב ךירבח תא ןקתל ךשפנ רוסמ ,הבושתב רזוח

 השעת לאו ,םייאתו קעצת ,םינברה דעו לש יביטמיטלואה גיצנה היהת

 .תלצה ךשפנ תאו ,םירחא ליצהל ךשפנ רוסמ .ןובשח

 ןורחאה עגרב

 איה .חילש ידי לע ותייערל הפטעמ חלש תמסרופמ תודיסחמ דיסח

 .תורוזג ,תורידאה ויתואפ יתש תא התליג הכותבו הפטעמה תא החתפ
 ."דבל ירדתסת .לכה יתבזע" ותודהי ידירשל ףרוצ ןטק קתפ

 ילוק-אתב העדוה

 יתאצי םייאליע שפנ תוחוכבו ,לערב קומע קומע יתייה ,יול 'ר"

 ,תאז ושעש הלא תא דדועל איה ךלש המישמה !!!יתלצינ .האמוטהמ

 םתרובג לע המח הלימ לכל םיקוקז םה .תאז תושעל םיפאושש הלאו

 ."רבדמ ינא המ לע עדוי םש היהש ימ קרו ,הרידאה

 ץמאיש ימ לכ ד"סל הכזיו ,םיהדמה ךגשיה לע ידידי ךירשא :יתבוגת
 .ותחפשמו ומצע תלצהל וז ךרד
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 ה"עשת ולסכ ב"י

 ("הינתנב תבשה" ימוקמה ןועובשב םסרופ)

 ידעלב ןויארב יול יבוק ברה יאנותעהו רפוסה

 ,םירומ ,םינייד ,םינבר"
 ,תורשכ יחיגשמ ,םילהנמ

 םיקיזחמש םירוהו
 םה ,וימודו םינופייא

 "םימש םש יללחמ
 ןמזייר ןורהא ברה :ןייארמ

 יול יבוק ברה טילחה ,וחתפל ולגלגתה תוידגרט רפסמש לול

 םהימודו םינופייאה - הלוחה הערה תא רוקעל שקיע קבאמב חותפל

 הצואת ולביק םירבדה רתוי רחואמ .יתיינתנה ידרחה רוביצה ברקב -

 .תיצראה המרב
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 רקש השענ אלש ןמזה עיגה לבא ,רחואמ יתררועתהש שייבתמ ינא"

 הנחמה רהוטלו םיאמטה םינופאלפה רועיבל קבאמה הטמ .ונשפנב

 .יול חיטבמ "ריעב ידרח ידוהי לכל עיגי

 תויתחפשמ תוידגרטלו שפנב תונוסאל יתפשחנ הנורחאל קר"

 ץק םישל ידכ לועפל יתטלחהו ,םיאמטה םינופאלפה ומרגש תויארונ

 רודה ילודג לכ .לארשי ילודג יוזיבבו םשה לוליחב הכורכש ,וזה העווזל

 םידיינל ףילחהל תיעמשמ דח וקספ ,םיזנכשאו םידרפס ,תודעה לכמ

 ,רוביצ ישנאו םינברכ ונילע הבוח .םשפנו םתיב תא רהטלו ,םירשכל

 ינוילמ שפחמו אמט רישכמ קיזחמש ימ לכ לטלטלו טובחל ,רענל

 .רעסנ אוה "םיידיב הזה ברקעה םע בבותסהל םיצורתו תוקדצה

 החוורה תעונת ר"וי ,יאנותעו רפוס ,55 ,יול יבוק ברה לש המוזרב

 .תונורחאה םינשה 25 -ב םיירוביצ םיקבאמ טעמ אל םימושר ,ךוניחהו

 ,הנקה ןמ אצי אוה םאש ,םיעדוי םיבורקהו םיקוחרה וידידיו וירכמ

 ךירצשכ ,הביבחהו החונינה ותוזח תורמלו ,ותוא רוצעל דאמ השק

 תאז השוע אוה םיידיה םע ינצוק חיש רוקעל וא טהולה לזרבב תוכהל

 ."ודיגי ימו ,ודיגי המ" ששח םוש אללו ףעפע דינ אלל

 תנייפאמה המוגע העפות םניה םירשכ אלה םינופאלפה ,יול ברה :ש

 ?לגדל רחואמ ךכ לכ תקעזנ עודמ ,םיבוטו םיבר

 ימצעל יתראת אל .הנורחאל קר וזה העווזל יתפשחנ ינובאדל" :ת

 ,רבעש עובשב דחא םוי .םיקומע םה תולפישהו ןובקירה המכ דע

 ידיבש הבעותה ירישכמב המימת תידרח הרענ לש םד וכפשש רחאל

 ןמ ,ךכ לע ןידה תא ןתיל דיתע ינא ,קתוש ינא םאש יתטלק ,םידרח

 המ םושמ - יניעו ,תירוביצ העפשהו תוירחא יל שיש ,הטושפה הביסה

 ."דוע אל לבא .עדוי אל ?בלה תורירקמ ?תושידאמ .םהל תומצענ -

 תונקל םידרח לש תובברו יפלא ענכשל ןתינש רובס תמאב התא :ש
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 ?םישוגירה ראשו טנרטניאה ימענמל ולגרתהש ירחא רשכ רישכמ

 םינופאלפ םיקיזחמש תובבר שיש ,ןורהא חכשת לא .טלחהב ,ןכ" :ת

 ,הנטק ריע איה הינתנ ,ונניינעל .לארשי ילודג תעדל ועמשו םירשכ

 ירוביצ דמעמו דיקפת ,עוצקמ ול שיש ימו ,םלוכ תא םיריכמ הפ םלוכ

 לע םייאמה ,יסרא שחנ אוהש ןופאלפב זוחאל ומצעל תושרהל לוכי אל

 ,םילהנמ ,םירומ .ידוהיה תיבה תסירקל םורגל לולעו החפשמה תומלש

 םה וימודו םינופייא םיקיזחמש םיידרח רוביצ יגיצנו תורשכ יחיגשמ

 ילודג ,רמוא ינא אל הז תאו ,תוירע לע םידושח םה ,םימש םש יללחמ

 ,תודעל לוספ ןופייא םע בר ,הזמ רתוי .תאז םינעוט ם-ל-ו-כ הרותה

 ם"תס ירפוס לע רבדל אלש ,רודה ילודג וקספ ךכ ,שדקל לוכי וניאו

 לבא עומשל םיענ אל .ןודל םילוספש םינייד וא םילוספ םהירצומ לכש

 ."םשה תרזעב ץק הל םישנו תמאה וז ,שי המ הז

 ?העפותה דגנ קבאמה להנתי ךיא :ש

 םיליעפהו םישנאה סוניכ איה יתישעש הנושארה הלועפה ,ןכבו" :ת

 ,םירומ ,םיכנחמכ ,ירוביצ דיקפת םיאשונה ,ךוניחהו החוורה תעונתבש
 ולביק ראשהו ,םירשכ םינופאלפ ויה רבכ םבורל .רוביצ יגיצנו םילהנמ
 תעדה לע הלעי אל .םירשכ םירישכמל ופילחהו ,םימש תוכלמ לוע דיימ
 .היסהרפב וזכש הבעות וקיזחיו םימש-תאריל וכנחי ,ךנחמו להנמש
 ןתינ הבושתב הרזח לבא ,םויה דע ךכ לע יתקתשש ימצע לע םעוז ינא
 ריתהל לוכי אל ,ידרח ס"יב לכ ,ףסונב .אתיירתב אלוביז דע תושעל
 ,וזכ הייחנה תנתונ אלש הלהנה .וזה הבעותה םע בבותסהל םירוהל
 ןמ תמלעתמ הלהנה םא .וררועת םאו ,וריעת םא .התוא ריעהל ךירצ
 ."אבה רודה שפנ תסירהל ,עשפל הפתוש איה העפותה

 ?האלה המו:ש

 ידומלת ילהנמ לכל יתינפ ,יניע ןיבמ הרוקה תא יתלטנש ירחא" :ת
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 לכ ובייחיו ,תשקבתמ רוהיט תלועפ ושעיש יתשקיבו ריעב הרותה

 שדח רישכמ תונקלו אמטה רישכמה ןמ רטפיהל - הזכ שי םא - ךנחמ

 הייעב םוש יל ןיא ,ףסונב .תרושקת יניינעל םינברה דעו רושיא םע רשכ

 תוכנחמ וא םיכנחמ ובש ס"יב וא ת"ת םאש םיבר-תב רעשב עידוהל

 דסומל םושיר עונמל יתלוכיבש לככ השעא ,אמט רישכמ םיקיזחמ

 הקיספהמ ומלעתיש תלהנמו להנמ .םימש םש וב םיללחמש הזכש

 ,לפאלפ ןכוד וא םיילענ תונח להנל וכליש ,דובכה לכ םע ,וזה הרורבה

 ילב תמאה וז לבא ,יביסרגא ילוא עמשנ הז .ונרפס תיבל םיכייש אל םה

 לש תוקונית לש תומשנו םידלי ךוניח םדיב דיקפהל רוסא .סומינ ינוניג

 בוקעל ךישמאו ,רשכל ופילחה רבכ םיבר ,תונעה שי יתחמשל .ןבר תיב

 ."םעונב אלש םגו ,םעונב ענכשל הסנא .םינברסה ירחא

 ?םהיבגל המ ,תורשכ יחיגשמו :ש

 ג"הרה הינתנ ריעה ברל ןודנב טרופמ בתכמ יתחלש .תלאש הפי :ת

 רבוחמש תורשכ חיגשמש ,יתיא םיכסה אוהש ןבומכו רב ןמלק

 לע תונמאנ ול ןיאש יאדוובו ,ושפנ לע תונמאנ ול ןיא ,וללה תובעותל

 ןימאמ ינאו ,קדבג אשונה וישכעל ןוכנ .רוביצה ללכ לש ןוזמה תורשכ

 ,םיפסונ הרשמ יאשונ דועו ,םידיקפו ,תורשכה יחיגשמ םעונ יכרדבש

 .שקבתמה דעצה תא ושעי

 ?םינברו:ש

 בר ,הליהק לש ברש ,הדבועה ןמ רתוי לודג םימש םש לוליח שיה" :ת

 שיה ?םלועבש בואיסהו עורה לכל רבוחמ ,רועיש דיגמ וא תסנכ תיב

 -תארי םוש ,ךכ לע הריתיו .ץוחלו הפשה ןמ קר וז ?ולש הרותל ךרע

 השוע אוה ,וידימלתל ליחנהל חילצי אל אוה תווצמל תוקבדו םימש

 יתייה רענ .היימר תכאלמ טושפ וז ,םשפנב רקש השוע םגו ,ושפנב רקש

 תויתחת לואשל ולפנ הלאכש "םינבר" המכו המכ ינובאדלו יתנקז םגו

 תושפנב ועגפו תוחפשמ וסרה ,תונכסמ תומשנ המכ דוע םתיא וררגו
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 לשו ,םמצע לש תיבה םולשב םימגופ הלאכש "םינבר" .םידלי לש

 ."רבדמ ינא המ לע בטיה עדוי יננהו םהידימלת

 רישכמ תאשל םילוכי םיאנותעו ,דאמ קיתו יאנותע התא ,יול ברה :ש

 ?הזכ

 ,הרותה םלועל ךיישכ ומצע רידגמה ןותע לעב וא יאנותע" :ת

 זב אוה םא .רשכ רישכמ קיזחהלו ,רודה ילודג תעדל עמשיהל בייח

 תושדחהו םיגיגהה ,ולש םירמאמה ,ולש ןותעה יזא ,םהיתוקיספל

 ,הרותה םלועל קיזמ אוה .סואמו יחס לש הנמדמ התואמ םיבוצח ,ולש

 םילוספ םירמוחש ידכ לכה השעא ,ימצעשכל .םיברה תא לישכמ אוה

 תידרחה תונותעה .לארשי יתבל וסנכיי אלו ,הפשאה חפל וכלשוי הלא

 ."ךכב קפס יל ןיא ,המצע תא הקנת תימוקמה

 ?ימיטבוא התא :ש

 תיב" ס"יבב תודימלת ירוה תואמ ,םייתנשמ רתוי ינפל .דאמ" :ת

 טרפלה בקעי ג"הרה ר"ומ לש ויתוקיספ תא ולביק הינתנב "תילגרמ

 ןיבמ אל ?בר ןיבמ אל ןיבמ הרוהש המ .םירשכ םירישכמל ופילחהו

 םויה .םוקמ לכב חילצהל לוכי "תילגרמ תיב"ב חילצהש המ ?דמלמ

 ברה .םהלש תיבה לש תוינחורל ונגאדש ,ךכ לע ונל םידומ םירוהה

 ורתיו אל דסומה תא םילהנמה הסט ביני הצעומה רבחו יאבג הדוהי

 םכתב תא וחקתש וא ,רשכ ןופאלפ וא ,םירוהל וריהבה םה .דחא ףאל

 .חילצה הזש הדבוע .רחא דסומל

 םירישכמ םיקפסמה "ביתנ" תרבח ילהנמ םע יתחחוש ,ףסונב

 ,רבעב ורשואש תויצקילפא לש לורטינ עצבל םינכומ םהו ,םירשכ

 ישנא לשמל ךכ .םימוצע םיקזנ ומרג רשא ןהש תעדל ונחכונ םויכ ךא

 ינימ לכל םירבוחמ םידגב תונח וא קסויק םהל שיש םידרח םיקסע

 תלעותה המ ?המל .ךכב ךרוצ םוש םהל ןיאש ,תורעוכמ תויצקילפא
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 30 ינפל ,ןורהא יבר הארת ?םהידלילו םהיתושנל תוירחאה הפיא ?ךכב

 הדוהי יבר "שיא ןוזח" ללוכ ישארמ רידאה ןואגה ברה יל קספ הנש

 .הככ ?המל .תידרח ריעל רובעל אלו הינתנב ראשיהל ל"צז אריפש

 גואדלו ,רוביצ שיא ןאכ תויהלו ךישמהל ידיתע יכ ינזואל עימשה אוה

 םלועב םינושארה הידעצ תא הלחהש וזה תינוליחה ריעב השענל

 רכזנ ינא ,הרעס יהשוזיא ןאכ תררועתמש םעפ לכב ,ירעצל .הבושתה

 ,שייבתמ ינא ,םינופאלפה יבגל .תרחא וא וזכ הלועפ השועו וירבדב

 יתעלב .רחואמ יתררועתהש רוביצהמ החילס שקבמו שייבתמ שממ

 תונצחשב םיבבותסמ ירשבמ רשב ,ילש םישנא יתיארשכ ןושלה תא

 .םהלש ךותבכ וללה םירישכמב םישועו רודה ילודג יפלכ יניצ לוזליזבו

 יל ןיא .דוע אל ךא ,תונויזבו ןברוח ןומה המרג וזה הקיתשה .יתקתש

 ילענ םע םייניצ םיסופיט המכ םשו הפ וניתומוקמב םיבבותסמש קפס

 הניפב ראשייש ?יול יבוק" :ודיגיש תוינגלגל םייניעו תוירולבו ץיפש

 לכ דוקפא ,ןושיל ךלוה אל ינא ,רורב היהיש זא ."ונלשב ונחנא ,ולש

 םש שדקל ונממ שקבאו ,לודגכ ןטק ,בר לכו ,להנמ לכו ,הרות דומלת

 רהטנ ,וימחר ומת אל יכ ,םשה תרזעבו ,םויהמ שדוח שגפינ אוב .םיימש

 לכ ונב לכואש הזה שחנהמ ,הינתנ לש שדוקה תורצח תא ,ונריע תא

 רורב תעד-רב לכל .לארשי תיב לכל ךישמנ רתוי רחואמו ,הבוט הקלח

 זא .לוחב שארה תא ןימטהל חונ דאמ לבא ,תושפנ תלצהב הפ רבודמש

 ,בל ייקנ ,םייפכ ייקנ ,םיבוט םידוהי הייהנו לוחהמ שארה תא איצונ ואוב

 .םינש 6-7 ינפל יל הרמא יתייער ,בגא .הרות תעדל עמשיהל ליחתנו

 הדבועה לבא ,םיימש םשל תישע םויה דע תישעש המ םא תעדוי ינניא"

 טלוב יכה השעמה איה (יביטימירפו רשכ) רשכ ןופאלפל תפלחהש

 ."םתעדכ תלעפו ,הרות תעדל תעמש ,ךלש םייחה ךלהמב

 ריעה-תצעומ תורבחל עגעגתמ אל התא ,ךתושרב הנורחא הלאש :ש

 ?תימוקמה הקיטילופלו

 םעטמ הצעומל חלשנ יתחמשלו ,הזה טרסב יתייה ?עגעגתמ" :ת
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 הנשב חילצהש קירבמו רשכומ אוהש ,הסט ביני ידידי החוורה תעונת

 רבעשל קטייה שיא אוה ביני ,בגא .תואלפנ תולועפ ללוחל תחא

 לע "ביתנ" תרבח םע דקושו ,הנחמה רהוטל יחכונה קבאמה יליבוממו

 עגעגתמ ינא םא .םירשואמה םינופאלפל םימיאתמ םימושיי תריחב

 ."וטנבש וטנ ,100% -ב ךרבא יתייהש םימי םתואל הז ,והשמל

 .החלצהב :ש

 "הינתנב תבשה" ןותעה תכרעמלו ךל הדומ ןבומכ ינאו ,הדות" :ת

 ."יואר רוניצ םיווהמו ,תכמות ףתכ ונל םינתונש וילעבלו
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 ה"עשת ולסכ ט"י

 םינופאלפל ורבע תורשע
 .םינגומו םירשכ

 לאשונב קבאמה ףרחול
 תוירוביצ תורשמ

 הדו

 לש םהידי תאו ידי תא וקזיחו ילא ונפש םיבוט םישנא תורשעל הדות

 םיבר םירוביג תורשע םתואל הדות .הנחמה רהוטל קבאמה הטמ ירבח

 וא ,"ןגומ" רורב היהיש בגא .ןגומ וא רשכ ןופאלפל ופילחהל דעצ ושעש

 הווקנ לבא ךולכילו קנא'ג הברה וב שי ,בוט אל אוה ,עורג אוה "רשואמ"

 .תרושקתה תורשכל ךרדה עצמאב םיאצמנ וללה םירבחהש ללפתנו

 עובשהש ,םיבעותמ םירישכמ 5 תאשונה .ג תחפשמל חוכ רשיי

 לבא ,העניצב רמשנ ןיידע םמש םתשקבל .םירשכ םינופאלפל ופילחה

 הבתכה תא הארקש .י'בגל עידצמ ינא .דובכהו הכרעהה לכל םייואר םה

 .רשכ ןופאלפ השכרו ןופייאה תא הרבשו רבעש עובשה ןמ

 רישכמ ונקו ,אמט רישכמ םיקיזחמש הלאכ םג ?המ םיעדוי םתא

 .תינמז הקישנ .הקישנל םייואר הביבסה תאו יתוא עיגרהל ידכ רשכ
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 הנשב חילצהש קירבמו רשכומ אוהש ,הסט ביני ידידי החוורה תעונת

 רבעשל קטייה שיא אוה ביני ,בגא .תואלפנ תולועפ ללוחל תחא

 לע "ביתנ" תרבח םע דקושו ,הנחמה רהוטל יחכונה קבאמה יליבוממו

 עגעגתמ ינא םא .םירשואמה םינופאלפל םימיאתמ םימושיי תריחב

 ."וטנבש וטנ ,100% -ב ךרבא יתייהש םימי םתואל הז ,והשמל

 .החלצהב :ש

 "הינתנב תבשה" ןותעה תכרעמלו ךל הדומ ןבומכ ינאו ,הדות" :ת

 ."יואר רוניצ םיווהמו ,תכמות ףתכ ונל םינתונש וילעבלו
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 ה"עשת ולסכ ט"י

 םינופאלפל ורבע תורשע
 .םינגומו םירשכ

 יאשונב קבאמה ףרחוי
 תוירוביצ תורשמ

 הדופ]

 לש םהידי תאו ידי תא וקזיחו ילא ונפש םיבוט םישנא תורשעל הדות

 םיבר םירוביג תורשע םתואל הדות .הנחמה רהוטל קבאמה הטמ ירבח

 וא ,"ןגומ" רורב היהיש בגא .ןגומ וא רשכ ןופאלפל ופילחהל דעצ ושעש

 הווקנ לבא ךולכילו קנא'ג הברה וב שי ,בוט אל אוה ,עורג אוה "רשואמ"

 .תרושקתה תורשכל ךרדה עצמאב םיאצמנ וללה םירבחהש ללפתנו

 עובשהש ,םיבעותמ םירישכמ 5 תאשונה .ג תחפשמל חוכ רשיי

 לבא ,העניצב רמשנ ןיידע םמש םתשקבל .םירשכ םינופאלפל ופילחה

 הבתכה תא הארקש .י'בגל עידצמ ינא .דובכהו הכרעהה לכל םייואר םה

 .רשכ ןופאלפ השכרו ןופייאה תא הרבשו רבעש עובשה ןמ

 רישכמ ונקו ,אמט רישכמ םיקיזחמש הלאכ םג ?המ םיעדוי םתא

 .תינמז הקישנ .הקישנל םייואר הביבסה תאו יתוא עיגרהל ידכ רשכ
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 .םימש תארי לש תיחולחל םהב שיש ןמיס הז

 האלחהו תפוניטה םע וקסעתי םהש ןמזה ללודי ,םירבדה עבטמ

 הבוח .תוינמז תוכרב בור םהל םג .םהידלי תמשנו םתמשנ תא וסרהיו

 .רשכ דיינל רובעל

 תוירעלו תונצילל םירוכמה

 ,םידבוכמ םישנא יתוא ועזעיז .םינורחאה םימיב תוחיש ןומה יתלהינ

 ומכ ,תיתרושקתה האלחל םירוכמש םידכנל םיבס ,דמעמ ילעב

 .םייסאלק םיממוסמ

 ץר ,"ינא הדומ" רמוא אל ,םיידי לטונ אל ,רקובב םק ינא" טוטיצ

 ."יתלביק םיקייל המכ קודבל רישכמל

 ומכ רוכמ ,תושרד שרודו הרות דמול ,הרות קיזחמש ידוהי .שפנ לעוג

 וא הזכ ינקירו דודר סופיט לש 5.א1.5 ןוגריפ הזיאל שפנה יבולע ןורחא

 .רחא

 יוכיס םע לבא ,ידרח תשופחת םע רשונ יל הכב "הז ילב לוכי אל ינא"

 ומכ הז ,ותוא יל חקת םא ,ילש םייחה אוה פאסטווה" .הבושתב רוזחל

 ןמ רתוי ואיטחמה לודג" בותכ לבא ,יל וחלסת ."לגר וא די יל ותרכש

 ףורשי אלו ,םייניע יתשו לגר וא די דָּבאָיש ףידע ל"זח יפ לע זא ,"וגרוהה
 .וזה הארונה הבעותב ותמשנ תא

 :"עמוש בל" ןוגריאמ בדנתמ ידי לע יל חוודש ררמצמ רופיס ועמשת

 םירפסה ,םסרופמ בר ינא" ןושלה וזב יל רמאו בושח בר ילא רשקתה

 ירתאב עוקש ינא לבא ,תואצרהל ןמזומ ינא ,דאמ םיִרָּפומ ילש

 תאצל תלוכי ןיא לבא ,ילכ רבש ינא ?םישוע המ .יתוא וליצת ,הבעות

 .טוטיצ ףוס ."ץובה ןמ
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 יתעדל ס'לכת ,רסומ וא הרות ירבד ינממ ועמשת אל ,םירקי םיארוק

 תומצעה תא ול רובשל ךירצ ,הזה לבזל ןימז ידיימ רשק ול שיש ימ

 .ולש תינברה הזופה המ בושח אלו ,ערוצמ ומכ ריעה ןמ ותוא קורזלו

 .ולש הנרקההו הארשהב םירחא לקלקמ אוה יכ ?המל
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 תודעל םילוסב

 רפסמ ינפל" :תונברב הבושח הדמע לעב יל רפיסש רופיס דוע

 םש ויה .ותב תא אישה םסרופמ ןייד .הבושח הנותח המייקתה םישדוח

 ,הפוחל תשגל להקל ונמיסשכ ,לארשיב םיניידהו םינברה תרמצ לכ

 רישכמ קיזחמש ימ לכ ,יתובר' :לוקמרב קעוצ בושחה ןיידה תא ועמש

 הפוחלו הבותכל םידע חקול ינניא .הפוחל ברקתי אלו סנכיי אלש אמט

 ימ לכ .םירשכ םירישכמ ילעב קר אלא ,וימודו ןופייא יקיזחמ םישנא

 .'!!!תודעל לוספ ,ןופייא ול שיש

 תוינרות תורוגיפ םש ויה יכ ?המל ,הקיעמ הממד םש הררתשה"

 אריו בושחה ןיידה .הפוחה ןמ קחרה דומעל וצלאנ ןהו ,הדמע תולעב

 לע ומתחש רשכ ןופאלפ ילעב םיטושפ םידיקפ ינש חקל ,םימשה

 .טוטיצ ףוס ."הפוחב ודיעהו הבותכה

 ןופייא הנק טעמכ

 אוה רקובב רבעש ישיש םויב .תורשכ חיגשמ ,ילש דידי אוה .י.א
 םירבח .רשכ ןופאלפ םע ראשנ ינא ,ךתוכזב ,יבוק" שגרנ ילא רשקתמ
 לבא ...תונקל יתטלחה רבכו ,ןופייאל רובעל יתוא וענכיש ילש םיבוט
 !הדות .יב יתרזח ,רבעש עובשה ןמ ךלש ןויארב יתארקש המ תוכזב
 ."ןמזב קוידב אב הז !הדות

 םתא ,ןופייאה ירוכמ וידידי תא הנכמ אוה "לש םיבוט םירבח"

 ךירצ אל הלאכ םירבח םע ,רמאנ הז לע .םיבוט םירבח הלא ,םיניבמ

 .םיבייוא

 .ךתוא בהוא ינא .י.א
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 בתכמל יתבוגתו ,בתכמ

 ומסרופש תוצמשהו תולפשה רואל ,הלימב הלימ .ילא עיגהש סקאפ

 .תיתרבחה תשרב ילע

 .רקיה יול יבוק ברה

 תוקד שולש ךותש חוטב ינא לבא ,םאצאוו הלילח ךל ןיא םנמוא

 .יירבד תא לבקת

 ללכ ךרדבש תורמל עובשה ןותיעב ךירבד תא אורקל חרוט אל ינא

 םינבומ םירבדה ירקיע לבא ,םידמחנה ךירופיסב יתוא עשעשמ התא

 תולפשהו טרקיסה תועפותב לפטל תיצר םא .דחא רבד ךל רמואו

 םיכרד שי ,טעמ אל ךכמ ולבס םיבורקה ךישנאש ,תוארוגה פאצאווה

 אל הז בוט השעו ערמ רוס .המחלמב אלו הז תא תושעל רתוי תובוט

 תצק ילוא .בצמה תא עיגרהל שקבתו ונימולש ישנא תא סנכ .המחלמב

 ולאש חוטב ינאו העפותה תא ורדסי תוליכרו ערה ןושלב םירועיש

 יכרדב קרו ךא איה הרוצה ,םלביס לע רפסלו דומעל וחמשי וקוזינש

 וא ,םינברו םינותיע םיקסע ילעב לע םייאל הרותה ךרד וז ןיא ,םעונ

 אנמחר םיקיזחמ םהירוהש םאטח לכש םימימת םידלי לע ךכמ עורג

 .סמסא םע ןופלטב ןלציל

 אקווד לבא ,הבוט הקלח לכ תוסרוה טנרטניאה תועפות ,קפס ןיא

 םהל המרג ךלש המחלמה ,םינגומ םינופלטל רובעל ובשחש ולא

 !!טרחתהל

 .החלצהב

 (ותוא ףילחהל ןנוכתמ אל ינאו ןופייא שי בגא) .ש.א
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 .בר םולש רקיה .ש.א

 לבא ,הלילח וב לזלזמ ינניא ,יל ףיטמ התאש רסומה לע הבר הדות

 יחכונה בצמבש בושחל ידמ יביאנו ,ידמ הסונמ אלו ,ידמ ריעצ התא

 הובג לדגממ ץופקל הסנמ ךלש ןבה תא הארת םא .ורזעי "םעונ יכרד"

 תא תקחצה ..."םעונ יכרד"ב וילא רבדת התא זא ,שיבכל ץורל וא

 ,שרופמב ורמא רודה ילודג !!!האוש !!!האוש אוה ינחורה בצמה .ךמצע

 ללכ תא ,םהיתב תא ,םהידלי תא םיסרוה 'תושו םינופייאה יקיזחמש

 ןיינמל םילוספו םינזח תויהל םילוספ םה ,תודעל םילוספ םה .לארשי

 זא תורשכ יחיגשמ וא ,ם"תס ירפוס םה םאו ,תבשב םילוע העבש

 לע םילפונ "םעונ יכרד" ידמ רתוי .הפירט וא הלוספ םהלש תרצותה

 רפסה יתב תולהנה םא לבא .ךורא ספ םימש םלוכו ונלוכ לש םיינזואה

 זא ,יתכלממל וא ד"ממל ךל וא רשכ ןופאלפ וא ,םירוהל ועידוי םינגהו

 .ליעוי עוזעזה ילוא

 ןנוכתמ אל ינאו ןופייא יל שי" ךלש ןורחאה טפשמל סחייתהב ,יריקי

 אצי ה"בקהש בשוח הארנכ התאש ךל רמול יל השרת ,"ותוא ףילחהל

 הלילח התא םא !!!אל זא .ולש תונובשחהמ תאצי אמש וא ,היסנפל

 ,ךידליו ךמצע תא לקלקתו ,ןופייאה םע ראשת זא ,ץל םתסו סרוקיפא

 לזלזל קיספת זא ,הרות ןבכ שיגרמ ןיידע התא םא .ךילע תוכבל יאדכו

 תחא העש דועש ךל רמוא אפורהש בושחתו ,רודה ילודג לש תוקיספב

 התואב דחא רבד לבא ,ןקתל ןמז הברה ךל ןיאו !!!תמ ןכ !!!תמ התא

 .הבושתב רוזחלו תוכבלו ,ןופייאה תא רובשל ,תושעל לוכי התא העש

 ןגומ רישכמ שוכרת שממ בורקבש ,יריקי .ש.א קפס ןיא יל ?השעת המ

 .ךל הרתונ ןיידע ,רשי לכש תפיט יכ (רשכ ילוא)

 ?םיצימא רפס יתב ילהנמ

 םע בבותסהל שייבתי ונלשמ ידוהיש בצמ רוציל םיכירצ ,ונלוכ ונחנא

 םירוהל עידוהל רפסה יתב תלהנה לע ןכלו .'תושו תינופייאה תצלפמה
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 םירוההמ בורקב ושקבי םיבר םילהנמ ,יתחמשל .ךשוחל ץק םישל

 .םידליה םושירב תאז ּונְתִי ףא םקלחו ,תינחורה הפשאה תא תוקנל

 .הפי

 -קספ םהל שי םייתניב ,תאז ושעיש רפס יתב םסרפא שממ בורקב

 םירוה םע רבדל "תורק םיילגר" ולביקש הלאכ ויה ,ןכ .ךכל ךרעיהל ןמז

 ימ ,יפוי זא .שארה לע םהמ ולבקי אמש ,םיינרדומ םידרח םירדגומה

 רפס תיבל החמשב ותוא ולבקי ,לארשי ילודג לש וקה םע רשייתי אלש

 אמטה ץובב עיקשי אלש לבא ,עוקשל ךישמיש ד"ממל וא ,יתכלממ

 ,םיינישב םתוא םיכנחמ ונחנאש ,ונלש םיר"בשתה ידלי תא לערומהו

 .ידוהי לש הרוצ םהל היהתש ידכ

 .ילואו יאה ילוכ

 ?חור תונחט

 סחייתמ ללכב ימ ,חור תונחטב םימחלנ ךישנאו התא יול יבוק"

 ."תובוט תומשנ" המכ יפלכ ונעט "םכילא

 הלבזמה .תואצות לש םינלבק ונניא ,ינאו הנחמה רהוטל ירבח .הככזא

 רופחדהו ,תיקנע הכ איה הלוכ ץראבו הינתנב הפ ונל שיש תינחורה

 לשו ילש דיקפתה םאה ,םישפוטמ םישפיט אי ,לבא .קרוחו ןטק ילש

 הטמה לש דיקפתה ,אלו אל ?הלבזמה ןמ םכתא איצוהל אוה הטמה

 דועש ,םוטא בלו תורוויע םייניע ריאהל לכה ךסב אוה הנחמה רהוטל

 דוע םינימזמ םתאשו ,םידליה םכל ורשניו ,החפשמה םכל סרהת טעמ

 תא לבוס אלש ,(הלאכ רסח אלו'וכו תונואתו תולחמ) ה"בקהמ תונערופ

 ."ידרח ידגבב ינוליח" השיבמה תשופחתה לש ,וזה תוזעהו הפצוחה

 הזה גוסה ןמ הפצוחש ולגתו ,הרות ודמלת ,םייאמה ינא אל הז ,בגא

 ?לבח אל .תורצ ןוט םימשה ןמ הנימזמ
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 םיִרוהְט םִיַמְל הָלְשְמַנ הָעודָקַה ּונָתְרַות
 לק לָקְמ םיִרישְכַמְל הָטיִלָק ןיִא םֶשיִּכ | =
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 ןויחוא םהרבא כרה
 -.-2.  ןייטשרג ינוי ,ןח ישיבא :םירויצ = ַּ
 == :היתפ הידבוע לואש ברה :ןושל תכירע =

 טנרטניאהו קיפ תרושקתה -9 היתונכס לע - רעונ ינבו 8 דעוימה "יקנ םלוע" רפסה רעש



 ה"עשת ולסכ ו"כ

 הנחמה רהוטל קבאמה הטמ ישארמ בושח בר םע ןויאר

 וימודו ןופייאה יאשונ"
 דעונ קבאמה ,םידובא -

 "יקנהו בוטה רוביצל

 יול יבוק תאמ

 קבאמה ישארמ אוה ,ומש םוליע לע רומשל ףידעהש ןייאורמז 1

 הלטליטש החיש רבכמ אל ומע יתלהינ .םיבעותמה םירישכמה תעפותב

 הבוגת ןוילג ילע הלעא ,וירבדמ טוטיצ םרטב ךא .יתוא העזעיזו

 .ןופייא אשונה ,הרואכל ידרח ידוהימ יתלביקש

 .וירבד תא ולבק

 ןובשח השוע אל דחא ףא ,ךמצעמ קוחצ השוע התא ,יול ןודא הארת"

 אל התאו ,ותוא קיזחהל ךישמאו ןופייא שי יל .השוע התאש שערל

 .ןאכ דע ."ללכב םשור ילע השוע

 ,ברה םע החיש רחאל לבא ,ולומגכ ול יתבשה ,ךאלמ ינניאש םושמ

 יאשונ דגנ קבאמה יכ ?עודמ .ול יתרמאש הלימ לכ לע יתטרחתה
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 .ירמגל הנוש ןוויכל דעונ ,וימודו ןופייאה

 תא ריאהל יל השרת ,יול ןודא" :ברה םע ןויאר ךותמ יקלח טוטיצ

 ירתאב םיעוקשה ןופייאה יאשונל דעונ ונניא ונלש קבאמה .ךיניע

 זא ,הרטמה ימ קדצבו לאוש התא .ןניקסע םהב אל ,תפוניטהו המיזה

 .ךיניע דגנל תויהל תבייח איה ךא ,ךתוא עזעזת יאדווב האבה הבושתה

 טנרטניאל רוביחה ולצאש הז ,יסאלקה ימואל-יתדה רוביצה ,בל םיש

 .עונכשב הקד וב עיקשהל לבח ,תינחור הניחבמ דובא ,ןיטולחל ישפוח

 ילטוט תינחור לסוחמ ,וימודו ןופייאה אשונ יזנכשאה ידרחה רוביצה

 קומע קומע םיעוקש םה .רבדל ימ םע ןיא יכ ,היגרנא וב עיקשהל לבחו

 ובצמ רשא ,ןופייאל לפנש ידרפס רוביצ רתונ ?רתונ ימ .םשמ ואצי אלו

 ןיבל םניב עספכ םידליה ,תינחור םירובש םיתבה ,םויאו ארונ ינחורה

 ."ליצהל ןתינו ,רבדל רשפא וטועימ םעו ,בוחרה

 ליבשב זא ,ודובכ יל רמאי זא .דבכנה ברה ירואיתמ תרוחרחס יתלביק

 .לאוש ינא ?תוכלהה יקספ ?שערה ?קבאמה המ

 הרות ינב םיכרבא םתוא רומישב םויכ םיקסוע ונחנא ,יול ןודא ןכבו"
 וא םירשכ םינופאלפב םיקיזחמ ןיידע רשא ,םימימת םיתב ילעבו
 .הביבסה ייותיפל םינותנ םה ךא ,םינכוסמ אלו םינשוימ םינופאלפב
 רבכ םה ,לילק ןויסנ תעבו ,םייפואב םישלח םה לבא ןיידע ולפנ אל םה
 ,ןופייא יאשונ םיעשר םתוא לע תופקתהה .האמוטה ךותב קומע קומע
 ."רומג ליז ךדיאו ,םימימתהו םיבוטה תא קיחרהל ודעונ

 .ישפנל עוגרמ אב הבר הדימבו ,רורב לכה וישכע ,יפוי

 רבכ םה ,םינצילהו םייניצה וזובי ,םיגלגלמה וגלגלי ,ןיינע לש ופוגלו
 .םתמשנ תא לכא ןובקירה לבא ,ידרח לש תשופחת יאשונ םה .הפ אל
 ?עונכישל ןמז םהב עיקשהל .ןכ ?םהילע ללפתהל .ןכ ?םהילע םחרל
 .לבחש הארנכ
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 תפ לע דחמ םיקבאנה ,הרות ינבו תוינקדצ םישנ וראשנ ?ראשנ ימ

 הרידחמ ,בוחרה יאלוחמ םהלש תיבה תא םירמשמ ךדיאמו ,םמחל

 .הייותיפו ןווי לש תינודז

 ."ידרח םלוע" וזכ היח ןיא לבא ,בותכלו רמאל םיענ אל ,ןכ

 .ומצע לש םלועה ,אוה ומצע ינפב ידוהי לכ

 ליפהל הלולע איה ,ןופייאה םע ךלש הנכשה לע יכמסת לא ,יתריבג

 סורהל לולע אוה ,הזכ רישכמ אשונ ךלעבשכ םייניע ימצעת לא .ךתוא

 .ךיידלי ךוניח תא

 אלש ,ירלולסהו יטנרטניאה ןודזהמ ולש תיבה לע רומשי אלש ימ

 לע הז תא ןימזה אוה .לבוסו ףדרנ ,הלוח ,שורג ומצע אצמי םא אלפתי

 .ומצע

 .בוצע ארונ

 םהינימל םייניעה ילגלגמ

 םילפטמ אלש ,ךוניח תודסומ ילהנמ םתוא םה ימד תא םיחיתרמ דאמ

 םתוא .תוצירפהו המיזה ירישכמ יאשונ םירוהו םידמלמב תוחישקב

 תועינצב קוזיח לש תושרד םישרוד ,םימשל םייניע םילגלגמ םיכנחמ

 ינא" אלפנ ץורת םהל שי ,וה ,וה ...לועפל םישרדנ םהשכ לבא ,הנומאו

 ."ןגאלב שפחמ אל ,םירוה לע ןישלא אל

 תא בוחסל הצורש ,ינוריע גולומכוח ידגנכ ןעט "קרב-ינב אל ןאכ"

 .יח אוה ובש בויבה רובל יתיינתנה ידרחה רוביצה
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 ןונגיס הז" תרפופשה ךותל ףפנאמ אוה "םיינרדומ םידרח ונחנא"

 .םכסמ אוה "קוחל לעמ ונחנא ,ירמגל הנוש

 םיקוסעש ןורטאית ינקחש לש ןז םתחתיפ םתא .ול יתבשה קדוצ התא

 םכמצע לע םתיטעה ,תורוסא תוארמבו המיזב םשארמ הלעמל דע

 םיעקות ,םיללפתמ ,תסנכה-תיבל םיצר םתא ,םיעבוכו תובינע תופילח

 תא םיבירחמ םתא !!!אל םתא םיקידצ זא .םיקידצ םישיגרמו ,רפושב

 יכ ?המל .ריזח לכואו תבש ללחמ קינצוביקמ רתוי הברה תודהיה

 ,תושודק תובישיב ודמיל ךתוא לבא .ותוא ודמיל אלו ןושפיט קינצוביקה

 התא לבא ,תונצילמ חורבל ,םייניעה תרימשל ,רהוטל ,תועינצל וכניחו

 תא ,ידוהיה תא ,תודהיה תא שילחמ התא ,ךפיהה השועו ךורא ספ םש

 תינחור הנחצ הלעמ ךלש ימינפה ןובקירה .לארשי תונב לש תועינצה

 לע תוליזו תוצירפ ןירקמ ךסיכב רישכמהו ,לובמה רוד לש םיקדייח םע

 .סיכב קומע קומע ןומט אוהשכ םג ,הביבסה לכ

 סני'ג םע קינצוביק ומכ שבלתת ,תשופחתה תא דירותש ףידע זא

 .ונרוזאב אל ,ףייכב ,ץוביקה תורצחב ןופייאה םע בבותסתו ,היפוגו

 החוור תחנא

 הלא תא ןיבהל ןתינ טלחהב לבא .תובוט תואצות ןומה שי ,ואלפתת
 ,אמט רישכמ ואשנש השוב םישח םהו רחאמ ,םמש תא םיעינצמה
 ,רהוט ,החוור תחנא ,קופיס םישח םה ,םסיכב רשכ דיינשכ וישכעו
 ילודג לש הכלהה קספ תא םייקל וכזש לע תינחור תולעתה לכל לעמו

 .השודקה הרותה יפ לע םיגהונו רודה
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 :יופייא 233 ןקא+ | +
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 ה2)216
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 לש
 // ש"

 "יקנ םלוע" רפסה ךותמ

 ?ןופייא עיבטה ימ

 ברעב "תבש גנוע" ןוילגל רפיס ,א"טילש ףסוי קחצי ברה צ"לשארה

 יתאצמ ,םינש רפסמ ינפל 'הידבוע ןוזח' ונתבישיב" :ה"עשת הנשה שאר

 ,שרדמה תיבל םימ ילד ונסנכה רדסה ףוסבו ,רשכ אל ןופאלפ רוחב לצא

 - ונירצ - עקיש" םייקל םימל ןופאלפה תא יתסנכה םירוחבה לכ ינפבו

 םיכירצ םינברה ןיא ,ופסכ בטימב ךכ לע םליש רוחבהש וליפאו ."וכותב

 בישחו הישפנא ידספא'ד והיאו הארתה התיה ירה יכ .הז לע ול םלשל

 ."הדיבא תבשה ןאכ ןיאו ,ונוממ רקפהכ
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 ה"עשת תבט 'ג

 :רודה יקסופ לש םנחלוש לע תחנומה הלאש

 לאנגל םסרפל רתומ םאה
 תירוביצ הרשמ יאשונ

 ?ןופייא קיזחמה

 לוקיס" יורקה ךלהמ לע םויכ דקוש הנחמה תרושקת רהוטל הטמו 1

 יקיזחמ תורשמה יאשונו םינברה תא עיקוהלו לדבל דעונש "דקוממ

 תחנומ וז הלאש .העפשה ידקוממ םקיחרהל תנמ לע ,וימודו ןופייאה

 .רודה יקסופ לש םנחלוש לע םויכ

 :סקפב ילא עיגהש בתכממ םיקלח

 ךותב האניש הבלמו תומילאל תיסמ התא ,רקיה יול ןודא (א ..."

 ...ידרחה רזגימה

 .רפסה יתב תולהנה ידיב חוקימ ףלק םניא םידלי

 ?'ב גוס יתכלממהו ד"ממה ךוניחה תא תונכל זיעמ התא ךיאו

 אלו ,בלצה-יעסמב החילצה אל איה ,תודהיה ןמ קלח הניא תומילאה...
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 ."ךל םג חילצי

 םפוסבו ,ל"נה בתכמה בתוכ םע יתחחושש ןייצא תואנה יוליגה ןעמל

 סרוהו לקלקמ ,העווז אוה הז רישכמש יל הדוה אוה םירבד לש

 הדומ רמאנ וילע ."ונממ רטפיהל לגוסמ ינניא" וירבדל ךא ,תוחפשמ

 .םחורי םא עדוי ינניא לבא ...בזועו

 .םירבד לש םפוגל

 אלו םיפוצ תפונ הנניא ןודנב ילש הביתכה ,ןכ ןכא .'א ףיעס יבגל

 םירמ םיביוא םע גוהנל יואר ךכ יכ ,םירדרדו םיצוק איה ,הדילג

 סורהל אבש ימ ,יול טבשמ ינא ,ןכא .ימע ינב תא דימשהל םימייאמה

 לבחמה ינאיורט סוס אוה ןופייא םע "ידרח" .חמור יל שי ,ימע תא

 .ךכ טושפ .ונכותב

 תלהנה ידיב חוקימ ףלק םניא םידלי ,טלחהב ךתיא םיכסמ .'ב ףיעס

 ינא .ןופייאה וא ,דליה ךוניח וא ,םירוהל יאנת הדימעמש רפסה יתב

 רשא ,םהירוהל םשא ןברוק םניא םג םידלי המישנ התואב לבא .ךתיא

 דליש ףידע .ריעצה רודה שפנ תא םיתיחשמו פאסטווב םיעשעתשמ

 בורקב םיקסוע ונניא ,רבדבש רעצה לכ םע ,וניתודסומב דמלי אל הזכ

 .לדחמ תרירב םניא םית"תהו םיקוחר

 גוס ךוניח יתכלממהו ד"ממה תא תונכל זיעמ טלחהב ינא .'ג ףיעס

 וזה השיבמה הגילהו ,םיגשומו ןויסנ ךוניחב יל שי ?המל .'ב אלו 'ט

 .המל םיעדוי םה םגו ,טלחהב םהל המיאתמ

 רהוטל הטמה לביקש םינוגריפה ילג רואל ,ךבתכמ לע הדות ,םויסלו

 ער אל הז תא תישעו ,תנדועמ יחל תריטס םימעפל ךירצ ,הנחמה

 .ללכב
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 ןופייא ילב ?ךדושמ

 ךודיש תליחת ינפל" יכ וידיסחל עידוה ב"הרא ןעלוקסמ ר"ומדאה

 תאשונ הנניא ךמע תכדתשמה החפשמהש אדוול שי ,תב וא ןב לש

 תכייש הנניאו םיווקה תא התצח וזכ החפשמש םושמ ,וימודו ןופייא

 ."ידרחה רזגימל

 וידלי רשא ץורפ תיבב ולדגש הרוחב וא רוחב יכ ,ףיסוה ר"ומדאה

 ייחב ןולשכל קודב ןוכתמ םה ,האמוטה ירישכמב םיעשעתשמו םיעגונ

 .ןובשחב וחק .םהלש ןיאושינה

 לש םייוושכע (!!!)םיימוקמ םירופיס רפסמ ועיגה ינחלושל בגא

 .תירלולסה האמוטב עוקש גוז תב/ןב בקע ןישורג

 םנרוטקמב ץרשה יאיבחמ

 ,ריעה תוניפ הברהב דמלמו שרוד רשא וניתומוקמב ביבח בר ונשי
 ףכ הברה םע .ונרוטקמ סיכב םינופייא ינש אשונ שיאה בלה ןובאדל
 ונניא הארנכ ידוהיה יכ ,ןייצל ילע הבוח ,(!!!יל השק דאמ הזו) תוכז
 דע ענמנ ינא .טרפהו ללכה תומשנ לע ןופייאה טיממש ןברוחל עדומ

 .הבעותה יקמעב עוקש אוהש בושחלמ ,תוכז ףכל הנד יתמשנש המכ

 .יל השק

 הנחמה רהוטל הטמה לש תובתכה ומסרופש זאמש ,יל עדוניתחמשל

 םאיצומ אלו ,סיכב קומע קומע וינופייא תא איבחמ ל"נה ברה ,הינתנב

 .בר להק ןיב אצמנ אוה רשאכ שמשה רואל

 תא וחינה רבכמ אל דעש וניתומוקמב "םידרח" לע ,ףסונב יל ורפיס
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 .דאמ הפי .ךכב םישייבתמ םה םויכ .הליפתה ןמזב ןחלושה לע ןופייאה

 איבחמש ידוהי יכ ,וקספ םיקסופה ילודג יכ םסרופמו עודי ,אחרוא בגא

 יואר ,בוחרב ולומ םידעוצה םיללפתמ חכונל תבשב ולש הירגיסה תא

 .ןינמל ףרטצהל

 ול שי .ונתיא ןיידע אוה ,הרקוהל יואר ,ונופייא איבחמהש ,ןכ םא אצוי

 .יוכיס לבא ,םנמא בולע ,יוכיס

 המיז ירתא ןוילמ 0

 תא קיזחהל םישוב םניא ןיידע רשא ,שודקה ונרוביצב תעד ילק םנשי

 םיארוק םה 18 תליפת ,עשפ לע אטח םיפיסומו תסנכה תיבב ןופייאה

 .אמטה ךסמה יבג לעמ

 ,ויתואצרהב רמוא הנחמה רהוטל קבאמה ישארמ ןייטש םחנמ ברה

 ןוילמ 800 -ל רישי ןפואב רושק ,וסיכב בעותמ רישכמ קיזחמש ידוהי יכ

 .וזה הבעותה לכל תישפוח הסינכ םע םלועבו ץראב המיז יתב

 ארונ יכה ירסומה לפשה תא ותמשנו ופוג לע אשונ שיאה רוציקב

 .ומחרי םימשה ןמ .בל רוהטו םייפכ יקנ רוביצה יניעל רייטצמו ,םלועבש

 ?םיבר יוכיז וא תיב םולש

 .םידלי רפסמל םִא ,ךרבא תשא םע החיש

 ,רשכ אל רישכמ קיזחמ ילעב .דאמ יתוא תעזעיז התא ,יול ברה"
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 העוגר תויהל הלוכי ינא םאה ?ינחורה ונויקנ לע ךומסל הלוכי ינא םאה

 אוהש יתוא ענכשמ אוה .תלבלובמ טושפ ינא ?תויוטש השוע אל אוהש

 (תודהי ןוכית ירענ דמלמ אוה) וידימלתל אורקל ידכ רישכמל קוקז

 םולש ,בושח רתוי המ ?יול ברה רמוא התא המ .תואצרהו םירועישל

 דע ."?...םיברה יוכיזב תלזלזמ אל ינאו ?םיברה יוכיז וא ,ונלש תיבה

 .ןאכ

 םירענל דובכה לכ םע .שפנ ינפמ שפנ םיחוד ןיא ,הרקי תרבג

 םילענו םיבושח ,תא ךשפנו ךיידלי שפנ ,תובוחרב םייוצמה םיריעצה

 םכילעש םיאלפנ םידלי ןודקיפכ ךלעבלו ךל ןתנ ה"בקה .לכמ רתוי

 רחא ,םכידלי ,םה לכ םדוק .םיאריו םימלש םידוהי םתושעלו ךנחל

 תוימשגל גואדל הבותכב בייחתה ךלעב ,בושח רתויו .םלועה לכ ךכ

 תיבה לש חורה תואירבו תיבה םולש .ךלש תוינחורל לכל לעמו ךלש

 םיטושפ ירהש ,ךלעב לש הרותה דומיל לעמ וליפא אוה ,ןמאנה ידוהיה

 שפנב עגופו וידלי ךוניח תא לקלקמו חנוזה דימתמ יכה ךרבא ,םירבדה

 .ןלציל אנמחר ,םיינוציחל תכייש ותרות ,ותייער

 .יתינע ,תלאש

 דקוממ לוקיס

 תא עיקוהלו םסרפל ןתינ םאה ,רודה יקסופמ רפסמל הלאש יתיינפה
 ומסרופי תובושתה ?ןופייא םיקיזחמה תוירוביצ תורשמ יאשונ םתוא לכ
 םע יתשגפנ עובשה .םלוה יוטיב לבקי םהמ אצויה לעופה םגו ,בורקב
 הלועפ הוותימ שבגל תנמ לע ,אשונב םיקסועה םיבושח םינבר רפסמ
 ירמיז השעמ םישועה תירב יעישרמ םתוא לש "דקוממ לוקיס" לש
 .סחנפכ רכש םיצורו
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 .םלועה תאירבל ... תנש איה הנשה"
 .םיאמורב רבחתהלו הלוכ הרותב רופכל דיתע היובא ןב עשילא

 בשוי ןיידע אוה תעכ

 ְּ ,שרדמה תיבב

 = "...וקיחמ םירשונ םינימ ירפס םלוא

 "יקנ םלוע" רפסה ךותמ
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 ה"עשת תבט 'י

 .ףוצחה לול יבוק"
 בותכו ךלש הניפב בש

 "ונתיאמ דר .םירפס

 .םיפודיג ינימ לכמ רזנוצמ ,בתכ'ב

 הפצוחהו ,טידרקה ,טדנמה ךל ןיאמ .ףוצח שממ התא ,יול ןודא"

 ?קיזחמ המ ?קיזחמ ימ ךלש קסעה הז המ ?םישנא ירחא ףודרל

 ונל דרו ךלש םיללוכה תא קיזחת ,םירפס בותכת ,ךלש הניפב בש

 .".מ .םיינזואהמ

 וזה הלאשה תא הנפת ,תולדבה דראילימ לידבהל ,רקיה .מ ןודא

 טדנמה ךל ןיאמ ,רקיה סחנפ" .ןהכה ןורהא ןב רזעלא ןב סחנפל

 "?לארשימ טבש אישנ חוצרל הפצוחהו טידרקה

 םשה לוליח שיש םוקמב ,דובכה לכ םע זא ?יניצר ךל עמשנ הז ,ונ

 ומצע לע לטנ סחנפ ,םוד םלאנ ונבר השמשכ .ברל דובכ םיקלוח ןיא

 ה"בקה .ךפיהה ,תונעטב וילא אב אל דחא ףאו ,הזה ארונה דיקפתה תא

 .הרות ירבד ןאכ דעו ,םולשו הנוהכ ול חיטבה
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 ,וניתומוקמב בל ירוהטו םיבושח םינבר הברה .דוס ךל הלגא .מידבכנ

 םיאתמ אלו ,םהל השק יכ ?המל .ןופייאה יאשונל ריעהל םיששוח

 םהש םישח אל םהשו ,םלוע ינקתמ םהש םישיגרמ אל םהו ,םהל

 תויקנ םהידי יכ ,הנעט יל ןיאו םתוא ןיבמ ינאו .םיצורת ראשו םייואר

 .םהמ הנושב יתוא ארב ה"בקה ,תושעל המ לבא .םיווש םבילו ויפו

 יכה ןידה תיבב בושח יכה ןיידל רשקתהל ששח וא הבכע םוש יל ןיא

 ןמ ףדנתת אל םא ,םיברה תא איטחמו אטוח ,עשופ" ול רמולו ,לודג

 תוגרדמה לכמ ךתוא ופיעיש דע המרוח דע ךתוא ףודרא ךלש ןופייאה

 ."ןידה תיב לש

 ץיברמו םסרופמ ברל רשקתהל םילקבש לק סוסיה םוש יל ןיא

 התא ?בר התא" :ול רמולו (השעא דועו ,תאז יתישע רבכו) הרות

 !המיזל דבעושמ התא !לארשי ישדוקב די םירמ התא ?הרות ץיברמ

 .יפוי ."!רודה לש לודג יכה קיזמה התא

 ןודא ךממ לידבהלו ,ילש קסעה הלחא הז ?ילש קסעה הז המ

 תא ףיצהל וז יתטלחה לע ינוכרב םהו יתוברו ירומ תא יתלאש .מ

 ינא ,ןכ .הכותל לופילמ תובוט תומשנ קיחרהלו ,הללדל ,וזה האושה

 םינופאלפ המכ םירמ םג לבא ,םירפס בתוכ םגו ,ילש הניפב בשוי

 .םיפטוח םה ,ןכ ?ינממ םיפטוח םהו .הבעותה ירישכמ יקיזחמל םויב
 לבא ,תוררחסמ תוחלצה ןיא ,אל .תוררחסמ תוחלצה שיש ךל דיגהלו
 םימשב אל ,דיגהל לכוי אל ,וללה םילבנה ןמ לבנ ףא ,רורב דחא רבד

 ."יתוא וריהזה אל ,יתעמש אל ,יתעדי אל" ץראב אלו

 םירשוקמהש ןיבהלו אורקל םיכוז ,םיכזהו םייקנה םג ,ףסונבו
 שארב םעיקוהל שיש ,סואימ תמחמ םיצקומ םה תימלועה המיזל
 אל םיקזחתמ םהש ,םרובעב תיישענה תלעותה הבר המו ,תוצוח

 .הזה ינחורה ןוסאל לופיל

 רבוחמ ,הגרדמה לפשב ?אצמנ התא הפיא ,בל םיש .ןורחא רבד
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 ₪ כ
 ןמז ילטבמ םישנא םע ,תוינקיר ,תוילאוטריו תויתרבח תוצובקל

 בויבה רוניצ ךותמו (בוטה הרקמב) םייניע ילקלקמו ןושל יכלכלמ

 אלש ,בויבה ילעופ ומכ .מ רטסימ התא .רסומ יל ףיטמ התא ,ךלש

 לש האוצה לכ םע ץיוודנס םידעוסו ,םמצע לש הנחצה תא םיחירמ

 ילש תוקעצה תא ,קומע קומע עקשתו םש ראשתש יתניחבמ .ריעה

 םיבשוחו ,םוהתה תפש לע םיבצינה םימימת םתוא ליבשב עימשמ ינא

 ,רקיה .מ יל לבח .הניחצמ הנמדמ אלו הלולצ םימ תכירב םש שיש

 .םשמ ץלחיהל לכות אל םלועמש ,םויאו ארונו
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 ב ה

 ה"עשת תבט ז"י

 "דקוממ לוקיס" םרטב הארתה בתכמ חסונ

 דובכל

 (ןיטולחל יודב םוקמ ו יודב םש) ילאומש ןב לאומש ג"הרה

 ןח-לדגמ לש הבר

 םיעצמא תטיקנ םרט !!!רתלאל הבושתב ךתרזח :ןודנה

 .ברה 'בכל םולש

 רוסיאה לע ,םשארב ןויצל ןושארהו רודה ילודג לש םהיקיספ ב"צמ

 .תועודיה תוביסה ןמ ,אמט ירלולס רישכמ קיזחהל

 .הזכ רישכמ שי 'בכל ונידיבש עדימה יפ לע

 ילודגב ךלש לוזליזה חכונלו ,הלילשב ונענש ךילא וניתוינפ רואל

 ונירה ,תוצירפו ףואינל תויטנו השמ תדב די תמרה לע דיעמה ,לארשי |

 :םיאבה םידעצה ךיפלכ וטקניי בורקה עובשב יכ ךעידוהל

 ןכו ,וידרב ,תונותעב רודה ילודג לש םהיפ הרממש ימכ םסרופי ךמש
 ילאומש ןב ישארה ברה" :תרתוכה תחת ךריעב וצפויש םיליווקשפב
 ."ודיקפתמ קלוסמ תויהל אוה יוארו ,רודה ילודג תא ,הרותה תא הזבמ

 םרוג ךתויה בקע ,ןויצל ןושארה לצא ךדיקפתמ ךריבעהל לעפנ

 .לילעב תיכוניח-יטנא תומדכו ,ךריעב עירפמ

 ,ךריעב רוביצה ןמ שקבנו ,ירוביצ-ידסמימ עורא לכמ ךרידהל לעפנ
 םימש םש תללחמה תומד ךתויה בקע ,תושרדל ךנימזהלמ ענמיהל

 .םיברב

 הכרבב

 הנחמה רהוטל הטמה
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 ה"עשת טבש 'ט

 הסינכמ ינניא"
 "...לתיבל ךירפס תא

 תירלולסה האמוטב קבאמל תובוגתו םיבתכמ

 .יול יבוק --

 תבשה  ןותיעב תבתכש תובתכה תא אורקל תבשה יתעזעדזה

 לש םיתבל סנכנש ןותיעב הלאכ םילימ בותכל זיעמ התא ךיא .'הינתנב

 יוטיבה הז המ יתוא לאושש דליל ריבסהל הרומא ינא המ ???םידרח

 .(יול יבוק .םדוקה רמאמב יואר אל יוטיב סנכנ ןכא) ?הזה

 עדת .םינופאלפה רוסיא תא שיחמהל ,איה ךתנווכ לכש הניבמ ינא

 .שפנ דע םימ ועיגה ...יד ,יד ,יד והזש

 ירבד הזיא עדוי ימ .יתיבל ךלש םירפסה תא הסינכמ אל רתוי ינא

 !!!??םירופיסב בתוכ התא הלבנ

 ןוויכמ ,הבושתב םירזוחמ קחרתהל ונתוא וריהזה דימת ,ונרעצל

 הפשב רבדל םיליחתמ םה ,(ךל ומכ) חומל םדה םהל הלועש עגרבש

 .הזולנ

 םתפשו הבושת ילעב לש םיגשומ ינימ לכמ םירהזנה ,הרותה ינב ונא
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 םלועמ םיחוקלה םיגשומ וניתב ןתפמ לא ועיגי לבל םימחלנ ,תיבוחרה

 ינא רתוי ,ןכלו ,ונתיב לא רודחל ולא םיגשומל ןתינ אל .לפשה בוחרה

 .וב עיפותש ןותיע לכ וא ךלש םירפסה תא הסינכמ אל

 הפשה ללגב קר ,ענכשל תחלצה אל יתוא ,םינופאלפה יבגל בגא

 .ךלש תלקולקה

 .מ .מ .הנבהל הווקתב

 .הדבכנה .מ .מ

 עובשה ןמ ירמאמל סנכנש םרוצ יוטיב לע לצנתמ תמאב ינא ,החילס

 םינברה יריכבש תורמל ,(.ל.ק רפסל ותסינכ םע ,רזנוצ אוה) רבעש

 .וב םישמתשמ ,םיאמטה םינופייאה תעפותב םימחולה

 ןושאר לע ,ךירבדל סחייתהל יל ישרת ךא ,ךאלמ ינניא ,הרוק ,החילס

 .אלמה ךמש תא ןייצא אל ךדובכ תאפמ .ןורחא ןורחאו ןושאר

 ירבד םהב םיבותכ םא ךא ,ךתיבל יירפס תא סינכהל אל האלמה ךתוכז

 םהש ינמוד ,םתוא יאריק טושפ .תולקב קודבל ילכות תאז ,אל וא הלבנ

 ,יתבתכש םייוטיב יבגל ךיידליל יריבסת המ תלאוש תא .ךשפנל וליעוי

 ...ינהמת - ךתושרבש אמטה ןופייאה יבגל םהל יריבסת המו ,ונ

 רהזיהל יכישמת .ושע יפויו ,רדהנ !הבושתב םירזוחמ ךתוא וריהזה

 .ךתטישל ךכ ...ןופייאה יאשונמ םינכוסמ רתוי תמאב םה יכ ,םהמ

 ,ןייוצמ .הפי .תיבוחרה הפשה ןמ םירהזנ הרותה ינב םתא ,ךתנעטל

 המת תצקש אלא .םכלש הירפסה ןמ יירפס תרדהב השוע תא הפי ןכלו

 בגא" :טוטיצ .ןיינעמ ןותנ הלוע ךבתכמב הנורחאה הרושה ןמ יכ ,יכונא
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 תלקולקה הפשה ללגב קר ,ענכשל תחלצה אל יתוא ,םינופאלפה יבגל

 ."ךלש

 ןמנייטש ברה ,א"טילש יקסביינק ברה םשארב ,רודה ילודג .ןמאי אל

 הידבוע ברה ,ל"צז בישילא ברה ,א"טילש ךאברעיוא ברה ,א"טילש

 ,םינש עבשמ הלעמל רחינ ןורגב םיקעוז םינבר תורשע דועו ,ל"צז ףסוי

 ,לארשי ינב וניחא ,ונינב" :הייקנ ןושלבו תופי םילימב ,חיש םעונב

 - ונשפנ רופיצב םיעגופה ,שפנו בל םיאמטמה 'וכו ןופייא קיזחהל רוסא

 ."ונידלי דיתעו וניתב תא םיבירחמה ,רוהטה ךוניחה

 יגיהנמל תתייצמ ךניא עודמ ?שודקה םלוקב תעמוש אל תא המל ,ונ

 ןורגבו תופיצחב הירק תוצוחב םלצלו ךלהל הכישממ תא עודמ ?רודה

 ?ךיידליל יריבסת המו ?ךלש יטרפה ןופייאה םע יוטנ

 תא ילט .מ .מ תא לבא ,יניש ןיבמ םסיקה תא לוטיל ןכומ טלחהב ינא

 ...םלוקב יעמיש ,ילוקב יעמשת לא .ךיניע ןיבמ הרוקה

 לבא ,ךלש תיבה ןמ האיצומ תא ילש םירפסה תא .תעגה ןאל בל ימיש

 חרואלו ךתמשנל ,ךחורל הדימצמ תא ,בעותמהו אמטה ןופייאה תא

 .רודבש הרות תעד לכל דוגינבו ינסרה ףיגנ אוהש העידי ךותמ ,ךייח

 .אלפו אלפה

 ךתוגהנתה לע רתוי דוע יל רצו ,ילש תלקולקה הפשה לע יל רצ

 תעה וזו ןמזה הז ,הרותה ינב רוטקסל תכייש תא םא .רתוי תלקולקה

 ןופאלפב קר שמתשהלו ,תיבהו המשנה תא רהטל ,ןופייאה תא רובשל

 (?ןכ אלה ?ותוא ונחכש תצק) םלוע לש ונובירהמ החילס שקבל .רשכ

 .שדח ףד חותפלו

 .יול יבוק ,הבר הכרעהב
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 !יול יבוק ברל

 לע רבדל םידחפמ אל הבש ריע !הינתנ ריעה תבשות תויהל האג ינא

 !?יולגב ךירצש המ

 ךל ויהת דימתש ,ןוצר יהי .יריע ןב התאש ,יול יבוק ברה ךל הדות

 אלו) ןורחאה רודה לש ןויסנה הזש ונלוכל עודי יכ ,השודק לש תוצע

 .(םיעוגיפה

 יכ ,םילכה תא יל ןיא ,ךומכ עיפשהלו תכלל ,יולגב ךל רוזעל ,םנמא

 דאמ תלבקתמ השא לש הליפתש יל עודיו ,המינפ ךלמ תב הדובכ לכ

 הליפת ידי לע קבאמב יקלח תא תתל ,רדנ ילב החיטבמ ינא ,ןכל .םימשב

 !חילצתש - םלוע ארובל םינונחתו

 םסרפתש הצילממ ינאו ,הכונח תורנ תקלדה תעב ךילע ונללפתה

 ,הלעבל / ותשאלו וידליל אריש םדאו ,אמא ,השא לכש ,וז יתשקב תא

 !!העפותב םימחלנה לכלו הליפתב ךל ורזעי

 .נ.א ,הכרבב

 .בלה לכמ הבר הדות

 תכייושמ המצע הנכמש ימ ןיב רידאה לדבהה ,םכיניעל הנהו
 תלתפתמו תפסלפתמ אלש ,המימתו הטושפ השא ןיבל ,הרותה ינבל
 תאו המצע תא תיחשהלו אוטחל ךישמהל רקיעה ,םיצורית תשפחמו

 .התביבס

 שחנה תרסה ןעמל םינונחתו תוליפת דוע ופיסוה ,תורקי םישנ ,אנא

 .ונבריקמ הזה יסראה
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 ןופייא םע תדבוע תלבקמ אל

 םע תידרח השא הסנכנ .ילש תונחל תדבוע יתשפיח .םולש יול ברה"

 :תונבומ תוביס יתשמ הדובעל התוא לבקא אלש הל יתרבסה .ןופייא

 תדבועהש הנכומ ינניאו ,וילא הרוכמו וב הקוסע ןופייא תאשונש ימ (א

 תאשונש השאש הנימאמו החוטב ינא םג(ב .הדובעה ןמזב לטבתת ילש

 תצק איה .התברקב תויהל אל ףידעו ,םירוסא םירבדב העוגנ ,ןופייא

 "?ךתעד המ .םינוכיס תחקול אל ינא לבא ,הבלענ

 .ח.א

 ךתומכ םיצימא דוע ויהיש יאוולהו !תישע בוט !תישע הפי ?יתעד

 .ונלש רוטקסב
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 ...ןופייאב םחלנ אלש ימ

 עימשה ,תירלולסה האמוטב קבאמה ישארמ ,רוצ ןב ילאיבצ ברה

 .הנותחתה הרושה תא םכינפב איבא לבא .חכומו הנבומ ,ךורא ןויער ינפב

 אוה ,ןופייאה תעפותב םחלנ אלש ימש ,אוה אצויש המ..." :ויפמ טוטיצ

 ."תירלולסה האמוטה לש לודג ךמות

 .ליהבמ

 .שיש יתימא יכהו ,בקונ ,דח

 המויא אתבס

 יתינק םינש שמח ינפל .המויא אתבס ינא ,יול ברה" :החיש ךותמ
 םהידליל ונק גוזה ינבו ,ותשאל הנק ינב ךכ רחא ,ןופייא יושנה ינבל
 יל שי .ןירדהמל םיינוליחל וכפה םה ,ןיטולחל סרהנ תיבה .םילודגה
 ןאכו) ...העבראב רבודמ רבד לש ותימאל לבא ...םהמ םידבכנ העברא
 ינא .(.ל.ק .ותוא טימשא םכדובכ תאפמש ,דירחמ יוטיב העימשה איה
 "?וזה העווזה תא םינקתמ ךיא ...המשא

 רפס םע ,ךלש תספרמה תניפב יבש .בישהל הסנמ ינא ?תלאוש תא
 .ולעננ אל תועמד ירעש ,יכבתו יאריק ,םיליהת

 בוצעו ןטק יודיו

 .ןטק יודיו

 ללקמ וליפאו ,םעוזו ףקות ,טעובו הטוב ינאש ןוכנ .ףיטחמ ינאש ןוכנ
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 רובשו הכוב ינא המכ עדוי ,אוה קרו אוה ,ה"בקה לבא ,ןוכנ לכה .םייאמו

 תומל ,תוכבל .ונפאל תחתמ תשחרתמש האושה חכונל ,םינוא רסחו

 יניעב םיקידצה ןמ ,םייניעה ילגלגממ ,םיעובצה ןמ סורה ינא .יכבמ

 םתא .םמצע לש םוהתה ןמ םיאצוי אלש םיינקירה םינקיניצהמ ,םמצע

 תונכלו ,התיבמ יירפס תא האיצוהש תרבגל ביגהל יל היה לקש םיבשוח

 .ארונ הז .ארונ ?תלקולקו הפוצח התוא

 ברה "הינתנב תבשה" לש ךרועה .םוצע גניטייר הזה רוטל שיש ןוכנ

 ןוקיתמ רשאמ גניטיירה ןמ בהלנ רתוי ינא ילואש ,ןעוט ןמזייר ןרהא

 .ונ ,ונ .םלועה

 ,הנידמה יבחרב אל םגו ,הינתנב ינומלא ינניא ?ןמזייר ,המ עדוי התא

 םיתב יל ןת קר ,קפקופמה גניטיירה לע רתוומ ינאש יל ןימאת לבא

 תופנכ עבראל גניטיירה תא חקו ,םיילמרונ ,םיכז ,םייקנ הרות ינב לש

 .ץראה
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 ה"עשת תבט ז"י

 "1ןטשל תולובכ ונייה"

 קורזלו ןמצע לע רבגתהל וחילצהש - תובוט תורבח - םישנ שולש

 .ןופלטב ימע וחחוש ,תוחורה לכל ןופייאה תא

 רישכמה ,ןטשל םיקיזאב תולובכ ונייה" :ןהירבד תיצמת ןלהל

 שי וישכע .ינקיר םלועל תורוכמל ונתוא ךפה אוה ,ונייח לע טלתשה

 ,ונלפנ רוב הזיאל ונמאה אל .ונלש שפנל ,לעבל ,םידליל תוכיא ןמז ונל

 ."ונניע תא תראהש הדותו

 .נ.מ ,.י.ג ,.ש.א

 :ףסוי קחצי ברה ןויצל ןושארה

 תוארל לוכיש םוקמב רבועה"
 "עשר" ארקנ תורוסא תוארמ

 בקונ הכלה קספ

 א"טילש ףסוי קחצי ברה צ"לשארה םשב עובשה ומסריפש ויה

 .תודעל םינמאנ םה ץורפה טנרטניאה ילעב ןכו 'דכו ןופייאה יקיזחמש

08 



 "הרוהט תרושקת = הרואו החמש ,הסנרפ ,הכרב ,החלצה ,תואירב"

 יקספ ךותמ הלוע ךכ יכ רחש םהל ןיא ,ומסרופש ולא םירבדש אלא

 וביל דעוסש ימש ,הכלהה תמסרופמ בגא .ןלהל ואבויש ומצעב צ"לשארה

 ?סוחי תלוזה דובכ לע ,סח וניא ודובכ לע םא ןכש ,תודעל לוספ ,קושב

 ןותעה לש "תבש גנוע" ףסומב המסרופש הבתכ ךותמ עטק ןלהל

 ףסוי צ"לשארה ןייארתה הבו ,ד"עשת לולא ג"כ ךיראתה ןמ "םויל םוי"

 לע יתכליהה ןאפה תא צ"לשארה םכסמו תירלולסה האמוטה אשונב

 :קייודמב תוטטוצמה תואבה םילימב ןופייאה יקיזחמ

 אל ןופאלפ ןכו) וימודו ןופייא ,ץורפ טנרטניא קיזחמש ימ :םוכיסל"

 :םירוסיא המכב רבוע (םינגנה ירישכממ קלחו רשכ

 תורוסא תוארמב לשכיהל לוכיש םוקמב רובעל רוסיאה םושמ

 .לשכנ אל םא םג ,"עשר" םשב הזכ םדאל וארק ארמגבו

 .'םילילאה - לא - ונפת - לא' םושמ

 .'הלוע - ךלהואב - ןכשת - לא' םושמ

 .'ךתיב - לא - הבעות - איבת - אל' םושמ

 .'םיציל - בשומב - בשיל' רוסיאה םושמ

 .'םכיניע - ירחאו - םכבבל - ירחא - ורותת - אלו' םושמ

 .'ער - רבד - לכמ - םתרמשנו' םושמ

 לע ןכ םג רבוע לארשי ילודג בור וא רודה לודג תמכסה לע רבועשכו

 .לאמשו - ןימי - ךל - ודיגי - רשא - רבדה - ןמ - רוסת - אלד' ואל

 .'ךורוי - רשא - לככ - תישעו' לש השע תווצמ לע ןכו
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 .'ומצעב - ערה - רצי - הרגמ - םושמ' ןכו

 .צ"לשארה ירבד ןאכ דע

 הנוכמש ימ זא ,תודעל לוספ ריעה תוצוחב םי'ציודנס ןללז םא זא ,ונ

 רתומ ,הסג לגרב םימכח ירבד לע רבועו ורצי הרגמו ןצילו "עשר"

 ?תודעל

 .הייאר םיכירצ םניאו םירבדה םיטושפו

 "ינובשח לע הלבוהה"

 ךל הבתכש ןופייאה תקיזחמ הפוצחה .מ .מ 'בגה ,יול ברה" :הבוגת

 ,יתיירפסל םתוא לבקל ןכומ ינאו ,התיבמ ךירפס איצוהל הצור ,בתכמ
 בוטו ,ךירפסב יתיב תא אלמל םלוח ינא םינש .ינובשח לע הלבוההו
 םיאיצומש הלאכ שי םא יתוא ןכדע אנא ,הזמ רתוי ...תאזכ תחא הנשיש
 .חלצהו הלע ...הזה שודקה קבאמה ללגב םתיבמ ךירפס תא

 רואנ רואיל

 ?הרותה ינב םה ימ

 -ילעבל הסחי ,ןופייאה תקזחא םצעב .מ .מ 'בגה לש הפצוחל רבעמ"
 הקיזחמ איה היתונווע תורמלש ,אשנתמו ינצחש יפוא לע דיעמ הבושת
 התואל יוא ?הרות ינב םיארנ ךכ ."הרות ינב" הל םימודהמו המצעמ
 ."השוב

 .א.ג ברה
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 ...ץוחב וללפתיש

 קדצ הרומו א"טילש טנרב יכדרמ ברה לודגה ןואגה לש וניד קספ

 לכל שיש תורשכה תקזח דבאמ רשכ אל רישכמ קיזחמה" :זנאצ תירקב

 םיחינמ ןיאו תודעל לוספ אוה לארשי יקסופ בור תעדלו ,לארשימ םדא

 ."שממ םיצורפכ םניד ,דוחי ןיינעלו .(11!) תוצמ תופאל וליפא ותוא

 תיבל וסנכי אל ולא םירישכמ יקיזחמש ףידע" טנרב ברה ףיסומ

 תולעלמ וניתוליפת םיבכעמ םהש םושמ ,ץוחב וללפתי אלא תסנכה

 ."אימש יפלכ

 ?ףיסוהל שי המ

 "קרפתהל תדמוע יתחפשמ"

 ינניאו ,קומע קומע קומע הזה ץובב עוקש ינא .סורה ינא ,יול ברה"

 אלל ןיידע ,םחליהל יתלחתה ךיתובתכ תובקעב .ונממ ץלחיהל לוכי

 ."קרפתהל תדמוע ילש החפשמה ,ילע ללפתת .הבורמ החלצה
 .ש

 .ךילע ללפתא

 הלבקל ןושאר יאנת

 חותפל םידמוע ונחנא" :ןושלה וזב ינעידוהו ילא הנפ ףסוי ןורש 'ר

 ןופאלפ רישכמ תקזחא - הלבקל ינושאר יאנת .בורקב םיכרבא ללוכ

 "!!!דבלב רשכ

 .לארשיב םכתומכ וברי
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 םלוע הלגמ ענרב םוחנ יאנותעה

 םירוחב לש הצובק שגפ ענרב םוחנ "תונורחא תועידי" יאנותיע

 ורוטב .תורדש ריעב ךרענש תוריחב סוניכ ךלהמב "חרפת" תבישימ

 םידרחה םירוחבה תרובחב אקווד דקמתהל ענרב רחב ירלופופה

 ."חרפת"מ

 ."חרפת" תבישי תמקוממ ,עבש ראבל ךרדב" :ענרב בתוכ ךכו

 ,תינויצ יטנא היתופקשה תיכרע הניחבמ .תנווגמ הידימלת תייסולכוא

 ."הרותה תודהיל םלוכ אל םא םבור ועיבצי םידימלתהו

 תא עיבשהל קר ואב םה" ,םירוחבה ןונגס תא חתנל ורוטב רבוע ענרב

 םה לבא םהל ןיא הביל ידומיל .עבוש תעדוי אל םתונרקס ,םתונרקס

 רחא םיבקוע ,תיטילופ תוליכר לש בבש לכב םיאיקב ,רמוחב םיטלוש
 םה ,םהל תרתומה רודיבה תנמ איה הקיטילופ .תרושקתב הלימ לכ
 םירבדמ םליג ינב ינוליח הבש תונעדי התואב םיאקיטילופ לע םירבדמ
 ."םינוליח םינעודי לע

 תוקד םירבדמ ונחנא" :בתוכו "חרפת" ירוחב תא ענרב חבשמ ,םויסל
 אל ינא .האור אל ינא המ ספות ינא םואתפו ,לגעמב םיחחושמו תוכורא
 עטוק אל פאסטוו םוש ,עקרב עמשנ אל ןוטגניר םוש ,ןופטראמס האור
 ."ושפנל ישפוח ימו יובש ןאכ ימ חוטב אל ינא עגרלו .טפשמ

 ןיא ורעצלש אלא ,ןטשה יקיזאב םילובכ וידליו אוהש טלק ענרב ,יפוי
 .םשמ ץלחיהל יוכיס ול
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 תרעוב שא לע ןישלהל

 ברה קדצה הרומו ןיידה לש תניינעמ הקיספ דועב םייסל הבוח

 ידוהי לע עדוי אוהש יל רפיסו ,ךרבא ילא שגינ" :א"טילש טנרב יכדרמ

 המוד הז :ול יתבשה .'וילע ןישלא אל לבא' ,ןופייא ול שיש הנוכשה ןמ

 אוה ךא ,םדא ייח עודגל הלוכיש תנכוסמו הלודג הפירש הארש דחאל

 ,ידוהי דיב הזכ רישכמ האורש ימ לכ .הצרפ איה ןכיה דיגהל הצור אל

 .קספ טנרב ברה ךכ ."תרעוב שאב רבודמ .עידוהלו אובל בייח

 ?...בלה עורלו תושפיטל לובג ןיא .םיקתושש שיו םיפרשנ םיתב

 וו" ויי=
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 ה"עשת תבט ד"כ

 ,ידרחה
 ,יק'דרחה
 ינוליחה

 .תוביאכמ םילימ המכ םכתושרומ

 .ירמגל הנוש ידרחה םלועה היה ,הנש 30 ינפל הבושתב יתרזחשכ

 - םינשה ךשמב גרדוש ףאו - ךייש היה טיילה .וב היה אל ,טייל גשומה

 היה ידרפסו ,יאטיל היה יאטיל ,דיסח היה דיסח .לכה הזו - ימואל יתדל

 תושק ,הלאכ ויה ףאו ,תויגולואידיא תומחלמ ויהיש היה רתומ .ידרפס

 .בטומלו בוטל ךייש התא הנחמ הזיאל תעדי דימת לבא ,תוממדמו

 אוה ןמזה םע .שאר ףקז ידרחה "באבשה" .רבד לפנ ןורחאה רושעב

 ,תירלולסה האמוטה ןדיע עיגהשכו ,םירגוב םישנא םג וירחא ףחס

 .ץרפנ ןוזחל ךפה (תעד לק ידרח) ק"דרחה וא ,טייל-ידרחה

 ,תבשב ,תועינצב ,תוליפתב לזלזמ (ןבומכ ותייערו) טייל-ק"דרחה

 ,ידרחה תשופחתמ ץוח רוציקב .ל-כ-ב ,םייניעה תרימשב ,הרות דומילב

 שלג הזה ףחסה .םש אל טושפ אוה ,תיתרבח הניחבמ החונ דאמ איהש
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 םניב קחרמהש תולגל וררועתה םואתפש ,םייכרעו םיבושח םיתבל םג

 .די תטשוהמ רתוי אל אוה ינוליח תיב ןיבל

 לכמ םיבהלתמו'ו התיכ ידלי ומכ םיגהנתמ םיבושחו םירגובמ םידרח

 וינה םלראה עבורב םימס ינכרצ ומכ וילא םירוכמ .ירלולסה לש תוטש

 .יקרוי

 ללוצ ןבומכו ,רשכ-יצח לכוא ,ל"וחל עסונ .לכה השוע ק"דרח-טיילה

 תפחוסו תיחצינ העד ןבומכ ול שיו ,תירלולסה האמוטה ירתאל קומע

 חותפ תויהל ךירצ ,ינרדומ םלועה ,יתוא וכנחי אלש" ,ויתודמע לע

 אלא ודעונ אלש םיינרפכ םיטפשמ ינימ לכ דועו "וטגל רבעמ השענל

 תעד ?םינבר .םידרחל ךייש שיגרהלו ,ינוליח ומכ תויחל ול רשפאל

 הרותה תעד ,ומצע לש ברה אוה .ןמזמ גרה אוה וזה היחה תא ?הרות

 .טקשב ותוא ובזעתו .ומצע לש

 .טלחהב ?בוצע

 םירע המכ דועב השענה ,הינתנ ונריעב ןאכ ,ונלש ןטקה קבאמה

 םיטעמה הלילח םא יכ .טעמ ןכ .טעמ ליצהל אלא דעונ אל ,ונצראב

 המחלמה .ו"ח לארשי םע לע "שידק" ודיגת זא ,םה םג ורשני וללה

 םתוא תא ,רוהטה ןמשה ךפ תא קזחל רקיעבו רמשל הדעונ וזה העונצה

 רוהט המ ,לפט המו רקיע המ םיניבמש תוחפשמו םיתב לש רפסמ יתמ

 .רוסא המו רתומ המ ,אמט המו

 ידימלת לש ץמוק רומיש טקייורפל םיפתוש ונחנאש ,םיכסנ ואוב

 .ןומה הזו .לכה הז ,אבה רודה תבוטל םימכח

 םלוכ םא םג" םעפ רמא - םימרופרה ןדיעב לעפו יחש - ק'צוקמ יברה

 םע ,ינא קרו ,ינא זא ,ידבל ןאכ ראשא ינאו ,םימרופרל וכפהיו ורפכי

 .ארונו םוצע רסמ ."לארשי
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 םידבוע םהש םיבשוחש ,וניתומוקמב תעד-ירצו םישפיט המכ שי

 ,יול יבוק הניא םהלש היעבהש םיטלוק אלו ,קוחצ ינממ םישוע ,ילע

 סיסרהו ,םהלש תעדה תולד איה םתייעב .םמצע םה הז םהלש היעבה

 .הלודג הנכסב אוה םגש ,םהב רתונ דועש םימשה-תארי לש ןורחאה

 לא ודימציש הרמו הלודג הקעז וז ,םילימה ןיב ןאכ שחרתמש המו

 .לכה הז .תונערופ םרטב ,םהלש ןורחאה םימשה-תארי סיסר תא םביל

 ותשרד עומשל יתעגהש ,םייוסמ ברל יולג בתכמ

 .ידידי ךל םולש

 ץנצינ הכובמ לש םייניע ףועפיעו ,יב תנחבה םלואל יתסנכנשכ

 יתבשקהו ,ךנימיל יתבשייתה ,יבש תילארשיה הפצוחה םע ,ינא .ךיניעב

 טלוש התא ,הפי תמאב .תעמשהש םיבושחה הרותה ירבדל םלוכ ומכ

 - האור - ןיע" רמוא ךתוא ונעמש ןיבל ןיב .בטיה בטיה ל"זח תודגאב

 רכומ לוצליצ יתעמש ךכ רחא ."םירמוג - השעמה - ילכו - דמוח - בלה

 םעפ ,רישכמה תא קיתשהל תיסינו די תסנכה .ךלש הפילחה סיכמ

 - ימצע ןיבל יניב - יתהמת .קתוש אל הזה קינדונהו ,שולש םיימעפ

 ןיבהל ןמז יל חקל ...ותוא הבכמו סיכה ןמ ותוא איצומ אל התא עודמ

 .סיכה ךותבש קינדונה םע קבאמה ןיבל ,ךיניעב הכובמה טבמ תא רשקלו

 ינש דצמו !!!תשייבתהו ,ןובשח יל תישעש ,תוינש ןתואב ךתוא יתצרעה

 ?ששוח התא ינממ ?ךובנ התא ינממ .יתורעש ישרוש דע ךילע יתמחיר

 אצמנ אל - המ םושמ - ה"בקה יכ ,ךילע יתמחיר ?ינא המו ינא ימ המל

 םשורהו תעמושה ןזואה ,היפוצה ןיעה ,ארובה ,אוה .ךלש םויה רדסב

 .ךלש יטרפה שפנה ןובשחב יוצמ אל ,ךיתולילע לכ תא וסקניפב

 ,םדו רשב רוציב ה"בקה תא ףילחהלמ הלודג רתוי הרז הדובע שיה
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 ,םייארונ ףויז ייח תויחל ךישמהל ךל המל ?רבקב רחמו ןאכ םויהש

 רוזח ,אנא .רחואמ אל םלועל ?חצנ לש םלועב ףלוח םלוע ףילחהלו

 .יגולונכט םמוסמ אלו ,ידוהי תויהל

 ילאוטריוה םסב םחלינ אבס

 .ןופאלפ תחיש

 יתארק .םידכנ רפסמל אבס ,ריעצ אל שיא רבכ ינא .רקיה יול ברה"

 םינקיניצ םתואמ ינניא .יבילל ועגנ םהו ,ןודנב ךירמאמ תא הקיקשב

 .עבטמ ותואב ךל םיריזחמ םהו םתוא ליפשמו ,םהילע גלגלמ התאש

 םע םחלנ ינא ןורחאה שדוחב .דובא אל ינא ,אל וא הצרת םא ,ינא

 ילאוטריוה םסה ןמ רטפיהל םיצמאמ ןומה השועו ,וזה תורכמתהה

 ןוסא הזיאב ןיבהל לוכי אל התא .הליל יצחו םוי יצח טעמכ יל שפותש

 שיש ךל המדינש הז ,רתויב ארונה .וכותל תלפנ אל םלועמ יכ ,רבודמ

 הדבועה איה הארונ תוחפ אל .דחא ףא ךל ןיאו ,םפאסטווב םירבח ךל

 ןיא .םהילא יובשו ,םיעיווזמ םירתא ןיב םיילגרו םיידי דבאמ התאש

 לש תועש ןומה יתתחפה לבא ...רישכמה תא רובשל ץמואה תא יל

 .הפי ."לגוסמ אל לבא ,ימצעב שייבתמ ינא ...וב תוקסעתה
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 "יתשא לש ןופייאה תא עיבטמ"

 רשכ רישכמ יל שי ,םינש המכ הבושתב רזוח ינא ,יול 'ר" :הלאש

 ןמ הרות ישודיח ינימ לכ ,הירבדל ,וב תלבקמ איהו ,ןופייא שי יתשאלו

 ."?רתומ הז .הלש תורבחהו תוינברה

 תוירעל סופורטופא ןיא יכ ,ןכוסמו םויאו רוסא הז ,יביבח :הבושת

 התאשכ ,תאצמנ איה הפיא שולק גשומ ךל ןיאו ,םישנ יבגל םג רמאנ

 .הלילב םייתשב םודר

 ןופייאה תא עיבטה ףסוי קחצי ברה ןויצל ןושארהש יתארק .יתנבה"

 ."יתשא לש רישכמל השעא ינאש המ הז ,ולש דימלתה לש

 .הקתונ החישה "...עגר ...עגר"

 רכומש ימ לש ןופלטה תא יל ןת ,יול ברה" ילא רזוח אוה העש ירחא"

 ."...ןופייאה לע הרתיו איה ,"ביתנ" תרבח לש רישכמ

 .הרצ יצח ?"ביתנ" לש רישכמ

 ?קוידב ןאל .תוחרובו ןהידלי תושטונ

 .ןופייא םע םישנ ופורפא

 לש המישר יל חלש םילשוריב הנחמה רהוטל קבאמה ןמ יתימע

 ,ןהילעבו ןהידלי ןהיתב תא ושטנש ,םידרח םידליל תוהמא ,םישנ רפסמ

 .םירתוימ םיטרפל סנכיהל ילבמ הרותה םלועמ קוחרה קחרה תואצמנו

 ןברוח אוה ףוסהו ,תובייחמ אל תועדוהו םיליימ ינימ לכמ ליחתה לכה

 ?רפוס ימ .ישימחה ,יעיברה ,ישילשה תיבה

8 



 יתמכסה יתושפיטב ינא" .הזכש שוטנ לעב לש טוטיצ ינפל חנומ

 םיכמסמ ינימ לכ לבקל ידכ ,הדובעה יכרצל ןופייאה תא הל ריאשהל

 ,ס'לכת .ןמז ךסוחו ינויח דאמ הזש יל ריבסה הלש סובה .םיניינע ראשו

 ,רבדל המ לע ןיא ,רבדל ימ םע ןיא .הדובאל התוא וכפה ,הדובעה יכרצ

 ."...ילש תומימתה לע דבכ ריחמ םלשמ ינא

 .אמא ןיאו ,"אמא" םיקעוז םיללועהו

 .עזעדזהל קר ,עזעדזהל

 ךפהמ השעש גולומכוח

 - קוקז אוהו ,דמחנ קסע ונשי ידידימ דחאל .הדובע יכרצ ופורפא

 שיגרמ ןבומכ אוה .והותב ולע ומע יתוחיש .אמטה רישכמל - וירבדל

 ."ןטק דלי אל ינא ,יול ןודא יתוא ךנחת לאו" ,לכה עדויו ,םכחו ,קדוצ

 .ייח לש דנרטה זכרמ אוהש בושחי אלש ונממ עגמ יתקתינ ,אלימ ונ

 ,ןבא לש בל לע הפיט דועו הפיט יכ ,אביקע יבר ונדמיל רבכש אלא

 .קומעו לודג רוח ףא ילואו ,קד קדס וב תושוע

 רחאל ןגומ רישכמ שכר ל"נה יכ ,בורק דידי ינזואל שחל עובשה

 .ולש הדובעה יכרצ לכ לע הנוע אוה יכו בטיה ותוא ןחבש

 ,ךרובמה יונישה לע תותיא ונממ יתלביק אל ןיידע ,רבד לש ותימאל

 ךרדה יצחל רוזחלו לפקתהל ,ושפנ תולדג לע ותוא םמורל יואר לבא

 .הרותה ינב לש שודקה םנועמ תארקל
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 ה"עשת טבש 'ט

 - ערה ןושל ילע ורבד"
 "ילש בוט יכה קסעה הז

 הז רוביצ יכרצב קסועש ימו ,עיגה הזש םשה ךורב .עיגי הזש יתעדל

 .וליבשב שדח אל

 ,רתויב םיינשקעה ברקב רקיעב ,ןופייאה יאשונ ברקב שדח דנרט שי

 יתוא םימישאמ םה .תינחורה םתליפנ תא קידצהל המלש הזת ונבש

 ירוכמ דגנ המחלמהש ,ימצע ןוחטב ייוור ,סותפ יעפוש ,תוניצרה אולמב

 ןמ רבעמה בקע ,ןופוק ילש סיכל סינכאש ידכ הדעונ ,ירלולסה בועיתה

 .רוהטל אמטה

 :םידדצ ינשמ ירובע האלפנ וזה המשאה ,ךעבענ

 דאמ הזו ,ירחסמ שוח יל שיש םיבשוח ןיידעש ,םלועב םישנא שי

 דע םיבולע םה םייקסיעה ישוח םויה דע ,תושעל המ יכ) יל אימחמ

 .(הדות תמאב .הער אל הביתכ תלוכיב םיקולא יננחש לזמ .דאמ

 וריבח לע רבדמש ימ יכ ,ןושלה תרימש ורפסב בתכ "םייח ץפחה"

 הכוז ימו ,אבה םלועל ורכשו ינחורה ומלוע לכ תא דבאמ ,ערה ןושל
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 ןופייאה יאשונל ינזואל ועיגהש םינותנה יפל .וילע רבדמ אוהש ימ ?וב

 יתישעש ךכ (ריינה לע תוחפל) תובר תויוכז םג שי ,ילע םיזיעלמש

 .בוט קסע

 !םכיניע ןיבמ ןופייא ולט

 ,יתורפס ןורשכב ונחנ ףאו ,ל"זחו תודגא המכ םיעדויש םיציל המכ שי

 יאשונ םנשי ךביבס ירהש ,"ךיניע ןיבמ הרוק לוט"ב יתוא םימישאמ םהו

 !םלועה לכ תא ךכ רחא םתוא ןקתת ,םינופייא

 הרוצב ריהבהל םוקמה ןאכ לבא ,הביבח המשאה טלחהב .דמחנ

 ,ערב וא בוטב רחוב ,הריחב לעב רגוב םדא לכ .תיעמשמ-דחו תבקונ

 םיבורק לע ,תרחא וא וזכ תוירחא םוש ןיא ילו ,ךכ לע ןיד ןתיל דיתעו

 .םיקוחר וא

 .תישפוח הריחב הפ שי

 המ" ןובשח השוע אל ,םילימב לחוב אל ,עימשמ ינא הקעצה תא לבא

 םינופייא יאשונ ילע םיזיעלמ רשאכש ,אלא ,"ודיגי ךיאו ,ודיגי ימו ,ודיגי

 ידימלת ,םינבר דוע לכ תאז ,אימש יפלכ עוגר טלחהב ינא ,יסקאלג

 .הזה קבאמה ידי תא םיקזחמ הרוצ ילעב םידוהיו ,םימכח

 !!!םכיניע ןיבמ ןופייא ולט זא

 ...אמגוד הווהמ ןייד

 ףסוי קחצי ברה ןויצל ןושארה םע ןויאר םסרפתה קוידב הנש ינפל

 חו



 "םכח רישכמ םע שפיט שיא רשאמ ,שפיט רישכמ םע םכח שיא ףידע"

 םיבר ,רשכ אל ןופלט ןיידל אהיש רוסא" ונממ ןטק טוטיצ הנה ,א"טילש

 ןופאלפ לע דיפקהל םיכירצ תונברה ידבוע קר אל ,הליפה - םיללח -

 םתוא םיאור ,אמגוד םינתונש הלא םה םיניידה רמוחו לק אלא ,רשכ

 ."םוקמ לכב

 ...םכסיכב ושמשמ אנא ,םינייד

 ?הריבע לעב אוה ימ

 ,ל"קוצז ףסוי הידבוע ברה ןרמ לש ונתח ,א"טילש לובטוב ןורהא ברה

 :טוטיצ .תירלולסה האמוטה יקיזחמ דגנ תופירחב רבכמ אל אטבתה

 ?הריבע לעב הז המ .ןזח תויהל ול רוסא הריבע לעבש בותכ הכלהב"

 השוע אלש םדא ןיא ,תוריבע םישוע ונלוכ .ןמזה לכ תוריבע השועש ימ

 עובק ןפואבש דחא לבא .הז לע םירעטצמ ונחנא תוחפל לבא ,תוריבע

 ."הריבע לעב ארקנו ,תועיבקב תוריבע השוע אוה ,אמט רישכמ קיזחמ

 ?השוב שי םנמואה

 רישכמ ריזחהל הבוח ןיא" :ןמליס הדוהי יבר ןואגה לש הכלה קספ

 העיגפל ששח בקע תאזו ,"בר"כ רדגומה םדאל 'דכו ןופייא גוסמ דבאש
 יאדווב "בר"ה ,הדיבאה תא ריזחי רשיה אצומה םאש םושמ .ודובכב
 ."ותלקלקב שפתנש םושמ רישכמה תא לבקל שייבתי

 .ןמליס ברה ךכ

 .ינקפוסמ ?םבריקב השוב שי םנמואה :לאוש ןטקה ינאו
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 םיאירב םייח - יקנ תיב

 .יול יבוק ברה דובכל

 .הכרבו םולש

 .תובבלה לא רודחיו הרורב הרוצב רובעי רסמהש הווקמו תבתוכ ינא

 ןופאלפה ירישכמו תיבב בשחמונל ןיא .םידבוע םידרח םישנא ינאוילעב

 המלידב ונלקתנ תובר םימעפ .טנרטניאל רוביח אלל םיטושפ ונלש

 ךא ,ונתדובעל ךרצנ דאמ רבדהש ןוויכמ ,ונתיבל טנרטניא סינכהל םאה

 בושח רתויה קלחה ליחתמ ןאכו ,הרוצ םושבו םיסינכמ אלש ונטלחה

 :בתכמה לש

 הביסה תאזש החוטב ינאו ,ה"ב תיבב ונל שי הכרב המכ גשומ ךל ןיא

 רקיעבו תעדה בושי ,חמש תיב ,הבוט תרושקת ,תיבב עגור :תירקיעה

 רוסאה רבד לכלש ומכ ,הזל רבעמ .הוואגל אשומ םהש םידליהמ תחנ

 ונא :דאמ לודג םרכשש םיבר םיפילחת שי הזל םג ,ףילחת שי הרותב

 םיה ףוחב לייטל ומכ םידליה תא קיסעהל תויתריצי םיכרד םיאצומ

 םיעסונ שדוחב םעפ ,תילולשב ,םיסוריאה תרומשב ,(ףרוחב רקיעב)

 .היווח וז םידליה םע דחיב תיבה תא תוקנל םג ,ריעל ץוחמ דחי לייטל

 םירוהה ונא ךא ,םיישק טעמ אל םנשיו דורו לכה אל ,בושחת אלש

 בשחמהש םישיגרמ אלו הבוט ריכהל םידמול םידליהו םידליל םייונפ

 .תיבב רסח

 .רתוי םיבוט וליפאו (ויתורוצל) טנרטניאה ירחא םייח שי ,םוכיסל

 הכרבב
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 "סורה תיב ונרצי"

 -דח הרוצב הפ ךל עידומ ינא הנה .בר םולש יול ברה" :ןופלט תחיש

 השימחו ,םימדקתמ ןישוריג יכילהתב םיאצמנ ינאו יתייער ,תיעמשמ

 תלוח יתשא ?הביסה .סורה תיב לש הריוואל לגרתהל וכרטצי םידלי

 איה הלש הדובעב ,תלשבמ ישוקב ,תסבכמ ישוקב .שממ הלוח .ןופייא

 .רבדל ימ םע ןיאו ,תופייעמ תורוחש הלש םייניעה ,והשכיא הקיזחמ

 העוקש ,דיתעל יתשורג לבא ,וזה הלוחה הערהמ יתלמגינ והשכיא ינא

 ."ואולמו םלוע הז ,ליצתש גוז לכ .עירתהל ךישמת .קומע קומע

 רשב לש בל

 םייצח) םירבח העברא דוע םע דעוצ ,ילש בוט דידי יתיאר יניע ומב

 תא םישועו ,(תונגומה) תורשכה תורבחה תחא ןוויכל (םיקסע ישנא

 ינחור ןברוחמ וידלי תא ליצהל הצורש ימל תשקבתמ ךכ לכה הלועפה

 .ךכ לכ יופצ

 .רשב לש תובבל ןיידע שי ,וניתווקת הדבא אל

 דרומו ,רבקב יצחו לגר

 (יתיינתנ אל) ןיירבע לש הזופ םע והשימ ילא שגינ עובש תליחתב
 עמשת דועו ,ינולפ יל םיארוק" ךירצש ומכ ילע םייא ,תוצרמנ יתוא לליק
 ,םינופייאה תיישרפמ עבנ אל הזה םויאה תואנה יוליגה ןעמל ."ינממ
 .וב קלח יל שיש רחא ירוביצ קוסיעמ אלא

 .אל ?יתלהבנ
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 תעד יפודש םישנא שי יכ ?עודמ .המשנה תולכ דע ,ןכ ?יתמחיר

 םלוע ,ירקיש םלוע םמצעל םינובה ,תיתימאה תואיצמה תנבה ירסחו

 .עשר אוה קידצה ,קידצ אוה עשרה ,םהלש העטומה םלועב .ךופה

 ערהל הצורש ימו ,קיזמ - ביטיהל הצורש ימב םיאור וללה םילבלובמה

 .םהילע תונמחרהמ ץצופתהל .ליעומ -

 ןיבל וניב עספכ .אבה םלועב יצחו לגר היה דבכנ ידוהי רבכמ אל

 ונתיאל בושיש (!םויה דע) וילע ונרתעה .ינפוס טעמכ הלוח .תוומה

 .םלשומ אל ןיידע ,הפי דקפתמ אוהו וילע םחיר ה"בקה ,ה"בו ,ןושארה

 .םהלש הפשאה ירתאב יתוא ץימשמ ?יונפה ונמזב השוע אוה המו

 .הלילח ?ותוא רענל ?ביגהל ?סועכל

 םישוע אל ,אתיירתב אלוביז דע םישנאש ,תוכבלו תוכבלו תוכבל קר

 .חבושת

 .תיולטק5א3 ןווי .תמחפלמ
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 ה"עשת טבש ז"ט

 ןופייא קיזחמש ימ"

 "1%:תד תויהל לוכי אל

 ותואבש ,אקע אד .םיפתתשמ ברו חמשמ עוראל יתעלקנ עובש 1

 הנהנ רשא ,םסרופמו עודי םיציל רבח דחא ןחלוש ביבס ובשי עורא

 םהיעדצו םהיתוירולב ןומיש ךות םיאמטה וירישכמ תא ינפב גיצהל

 .ץיפשה ילענ דודיחו ,םיחלוגמה

 אל שפנ ןידע חֶקּור םגו ,ץוביקב יתדלונ אלש םסרופמו עודי רבכ

 שירחמ שערה עקר לעו ,וללה ףוחה ירענ לש םתבושמל יתכחיג ,יתייה

 .תמ סוס רבכ התא ,ילש ןושפיט" יוצמ ץל לש ונזואב יתקעצ םיינזואה

 תודעוימ אל ילש תוקעצהו ,ינחורה ךפוס תארקל בקרנו ךלוה התא

 .רבדמ ינא םהילא קרו םימימתו םיבוט םישנא ןומה וניתודשב שי .ךילא

 ."?ילש עלוצ סוס תנבה

 הרוצה תא םג דביא ,השובה תא דביאש ימ קפס אלל ,ןיינע לש ופוגל

 תיציצו שארה לע הפיכ ול שי םא הנשמ אלו ,ולש תידוהיה תימינפה

 .תמ אוה .ףוגה לע

 תורכמתההמ טא טא למגינו ךלוהה דמעמ לעב ידוהי עובשה יל רמא
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 .עמשו תכסה ,יול ברה" (ןודנב בחרנ רמאמ ןאכ בותכי דיתעבו) רישכמל

 "!!!יתד תויהל לוכי אל !!!יתד תויהל לוכי אל 'תושו ןופייא קיזחמש ימ
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 .שאב םיקחשמ םתאש ןובשחב וחקו ,ךתשאב טבה ,ךלעבב יטיבה

 םיצר םא ס'לכתב לבא ,ןוסא הרק אל דוע ,ןיקת לכה וישכע ,ןוכנ

 םתא ,פוווהו ןמז לש הלאש קר וז ,רהנה תפש לע םירוויע םיסוס ומכ

 .םוהתב

 "הנושאר השילגב טנרטניאל יתרכמתה"

 .ןופלט תחיש

 עובשב עיפוה אל ךלש רודמהש תגאדומ דאמ יתייה ,יול ברה"

 ."...רבעש

 יירופיס םויה דע .בשחמ לע יתדלקה אל םלועמ ,םכתעידיל בגא)

 רצבנ רבעש עובשב .תינדלקל סקפב םיחלשנו טעב םיבתכנ יירמאמו

 .(םסרופ אל רודמה ןכלו ,דילקהל הנממ

 הדובע עצבל ידכ םדומ יל ואיבה ,םיישדוחכ ינפלש ךל רפסל יתיצר"

 ..ידיצל הבשייתה 14 -ה תב יתב .הלילב עשת היה העשה .יהשלכ

 הרוכמ ינאש תולגל יתחכונ רקובב שמחב ?עמוש התא ,רקובב שמחב

 !!!ה-ר-ו-כ-מ לבא ,םייקנ םירבדל םנמא ,םשל הפמ תשלוג .רישכמל

 םירענ םתוא ושעי המ זא .הנושאר השילגמ ,הדיחיו תחא םעפמ הז לכו

 !!?יותיפה לומ דומעל שפנ תוחוכ םהל ןיאש תומימת תונבו םינכסמ

 קעזתו ךישמת ךינפל תננחתמ ינא .ח-צ-נ-ל וזה םעפה הקיפסה יל

 בלענש ףידע .תובילעמו תושק םילימב שמתשהל שושחת לאו ,חרצתו
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 ."םיחצנ חצנלו דעל וזה האושב דחכינ אלו ,ןאכ םיזובמ שיגרנו

 סיכב רשכ רישכמו תיבב ןופייא

 רישכמב ער המ" סומינב אקווד לאשו ,ןופייא םע יוצמ ץל ילא שגינ

 ."...ןנוסמ ןופייא יל שי ,ןנוסמ

 ידוהי התא ,ןיע-תיארמ איה - ראשה ןיב - היעבה .הטושפ הבושתה

 .ומע בבותסתו רשכ רישכמ הנקתש ףידע ,ךממ םידמולו ידרח

 ימצע לע דובעא ינאש הצור התא זא" תוהמת םייניע יתש רעפ אוהה

 היסהרפב רשכ רישכמ םע בבותסא רמולכ ,םייניעב םלועה לכ לעו

 ."ליעמה סיכב וא ,ןופייאה יל הכחי תיבבו

 ?עודמ .ול יתינע ךכ קוידב

 .רשכ רישכמ ודיב קיזחמ ידרח ידוהיש םימש םש שודיק ךכב שי .א

 .תועווזל ףושח תוחפ התא ךדיב אל ןופייאהש הינש לכ .ב

 השעת ,רמולכ .תובבלה םיכשמנ םישעמה ירחא :ריבסמ ל"חמרה .ג

 ₪ 100 -ב הללמואל הל הנק ,ךלש העוצפה המשנה םע בוט השעמ

 שפנ תוחוכ ךמצעב הלגת םואתפ .היעצפ תא שובחתו ,רשכ רישכמ

 םגו הזה םלועה ןמ תמ ךתוא איצותש ,תינופייאה תערצה ןמ רטפיהל

 .אבה םלועה ןמ

 ."הז לע בושחא ,תרמא הפי ,יול ברה" ץלל האנ החיש רכש

 .דמחנ
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 ...םלועבש םיטוש

 תישילש הדועסב תסנכ תיבב ובשי ,םידמחנ םיתב ילעב תצובק

 ףדור אוה ,םייחה תא ונל להני אלש ,יול יבוקל דובכה לכ םע" :ורטיקו

 רישכמל םיקוקזו םיקסע ישנא ונחנא .קדצב אלש ןופייאה יקיזחמ תא

 ןכוסמ ןופייאה ,הרות םידמולש םיכרבא לע הארנכ רבדמ אוה ,הזה

 ."ונליבשב אל ...םליבשב דאמ

 םיכרבא ,םלועבש םיטוש" םרבעל ךחיגו םדיצל בשי רקי ךרבא

 ,בעותמה רישכמל םיפשחנ ישוקבו ,םויב הרות תועש 10-14 םידמול

 ,תובוחרב ,םיקסעב םויה לכ םתא לבא .םהילע ןגמ הרותה דומיל ףסונבו

 ומיש .100% םה תובעותל שולגל םכלש םייוכיסה ,חותפ רישכמה םע

 .ףסי אלו רמא "םכלכש תוועתה המכ דע בל

 .םתווקת הדבא אל ,בוט ונ .וקתש אלפו אלפה ?וללהו

 "11אובת לא אבס"

 ,אבס" יל רמואו ילא רשקתמ ילש דכנה .רופיס עמש יול ברה" :החיש

 אוהו המל יתלאש ."השקבב הרות-דומלתהמ יתוא תחקל אובת לא

 וארי ילש םירבחהש יליבשב הלודג השוב וזו ,ןופייא ךל שי יכ" :בישמ

 ."אמטה רישכמה םע ךתוא

 ?רשכ רישכמל תפלחה ה'לאבס ונ ,ותוא לאוש ינאו

 םיבס שיש ,בלה באוכ .וקל רבעמ םימוגמיג עמוש ינא יביל ןובאדל

 .םהידכנ שפנ תא תיחשהל םילולעש הלאכ
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 1 ו

 "!ןופייא םע רוחב קלסל" :צ"לשארה

 תובישי ישאר לע יכ עובשה קספ ףסוי קחצי ג"הרה ןויצל ןושארה

 ."הזכ רבד ריתהל אנימא אווה םוש ןיא" .ןופייא םע םידימלת קלסל

 .ןופייא ריתמ ינא וליאכ רבעב ירבד ופלוס ירעצל" ףיסוה צ"לשארה

 ןתינ ?תושעל רשפא המ .ונל םיעמוש םלוכ אלש היעב הנשי לבא .ו"ח

 ."דחא ףאל ןופייא קיזחהל רוסא ?תוכמ םהל

 יחיגשמו ,תוינלבו םינבר ,ם"תס ירפוס ,םירבח ,םינייד ללוכ הזו

 תקזחא לע הבישימ רוחב קלסל םא רמוחו לק השענ ואובו .תורשכ

 ?הככ אל ...םהיתורשממ ל"נה לכ וקלוסיש רמוחו לק .ןופייא

 א"טילש יקסביינק ח"רגה לצא

 יקסביינק םייח יבר לודגה ןואגה לש ותיבב רוקיב ונכרע שדוחכ ינפל

 ,ןייטש םחנמ ברה וחכנ השיגפב .תובקונ תולאש רפסמ ונלאשו א"טילש

 .יכונאו ינמינ םירפא 'ר רקיה ירזועו ,ילאירא רודגיבא ברה

 דע ,םש רמאנ קוידב המ םסרפלמ ענמנ עגרכ ינא ,תוריהזה אולמב

 .םלוה יוטיב ולבקי דיתעבו ,ונדעתיו ילצא ולחלחי םירבדהש

 .תונלבסב וכח

 תינחור הילעו םייונישו תומדקתה לע עומשל חמשא דימת ומכו

 .תיבב ירלולסה ןויקינה תובקעב
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 ה"עשת טבש ג"כ

 :א"טילש ןהכ םולש יבר לודגה ןואגה הבישיה שאר ןרמ

 ,רשכה ןופטרמסה"
 - תוומה ךאלמ וניא םא

 "קלמע אוה ירה

 ןמ וננחמ תא רהטל דעונש הזה רוטהש ,רכזאלו ןייצל םוקמה ןאפ

 רבעמ הברה המוצע תירוביצ הדהא ומצעל הנק ,תירלולסה האמוטה

 .לארשי ללכל הירוגינס לש לגד הווהמו בבלמ הז .הינתנ ריעל

 םיפי םידעצ םישועש הלאכ םה תו/םיביגמה תיברמ ,יתחמשל

 לכו ,דרשמה ,רפסה תיב ,החפשמה ,תיבה יוקינלו רוהיטל םיצימאו

 .םכחוכ רשיי .רחא הדובע םוקמ

 םיחקפמ ךוניח ישנאש ךכ לע ,קדצבו ,םעוז סקפ ילא עיגה רבכמ אל

 ךותבכ וב םישועו ,אמט רישכמ םהידיב םיפנפנמ ןיידע ,דועו םילהנמ

 .ךנחתמה רודה יניע דגנל ,םהלש

 שאר ןרמ רבכמ אל רמאש םירבד םכינפב טטצל ןמזהו םוקמה ןאכ
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 ךאלמ םניא םא םג 'םירשכה' םינופטראמסה" :ןהכ םולש ברה הבישיה

 !!!ק-ל-מ-ע ."קלמע םהירה תוומה

 איפקמ אוה קלמע ,הדימה לע רתי קמעתהל ילבמ ?קלמע הז המ

 הל התדאתה ,הרותה הכלה ,הנומאה הכלה ,ןופטרמסל תללצ .הנומאה

 .ם-י-ר-ת-ו-מ םיעשפהו תונוועה םיאטחה לכו םימשה תארי

 אמצב םיתושו ,ונא םיכלוה ל"קוצז ףסוי הידבוע ןרמ לש וכרדב םאו ,ונ

 םיקיזחמש םיחקפמו םיכנחמ ,ןהכ םולש ןרמ א"לדבי לש וירבד תא

 ."םיכנחמ" ארקיהלמ םיקוחר ןיידע ,"ןנוסמ" רישכמ

 .א"טילש ןרמל ושג ,ילא ונפת לא

 "קלמע תא ונילע ופכת לא" :בתכמ

 א"טילש יול יבוק ברה םולש

 ,רודה יבירחמב שוחנה קבאמה לע ךדי תא קזחל ונאב תישאר

 רתוי לק ,ונרעצל .ןורווע ידכ דע תודהיה לש הניע תבבב םיעגונה

 רשאמ םתגרדמ לפש לא םתביבס תא רדרדלו תוסנל םילפונה םתואל

 .הילא תולעתהל

 ךוניח תשר ידבוע לע הפכנ ,הנורחאל ?םירומא םירבדה המ יפלכ

 קומע לפשל העיגה ,וניתובר תעד דגנ היפכה ."רשכ" רישכמ ,תמייוסמ

 קלחל שיש םיעדוי ונלוכ ."!ןירוטיפ וא רישכמ וא" ונמייואש ךכ ידכ דע

 ,םהל השק היהש אלא .ןיטולחל םיפרט םינופייא הלהנהה תווצמ

 ותוא לכב םתיא דחי םיחושו םיחש אל םילהנמהו םיחקפמה ונחנאש

 .סואמו יחס
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 םוש ונל ןיאו םינש יפלא רבכ יתימאו רוהט ךוניחב םידלי ונכניח ה"ב

 יזח קופ .ןורדמה לא םתואו ונתוא רדרדל הצורה "ינרדומ לועיי"ב ךרוצ

 ,אקושב אכיא ינלטב המכ

 ,תשרה תלהנהל ולא םירישכמ וסנכנ זאמ ,ןוכנה אוה ךפיהה

 המ יארת" :פאסטווה ימענמב םויה לכ םישקשקתמ ,םב םיקיזחמה

 םידקפומה םה ולאש ןימאהל השק שממ "יתלבק המ יארת ...יתחלש

 .לארשי ידלי יפלא תורשע לש םכוניח לע

 .הנשויל הרטע ריזחנש דע ,אשונב המחלמ שדקל ונטלחה

 "רשכה" ןופייאה ןינעב התע לק יוטיב ידיל האב וז הגהנה תפקשה

 העיפשה הפודשה םתפקשה דציכ םיאור ונא הכורא הפוקת רבכ ךא

 ראדר חווטל תחתמ רובעל ולכיש ,ךוניחה תשר תוטלחה לע השעמל

 דרשמב ידרח זוחמ תמקהל תורשפאה לע ושש םישנא םתוא .םינברה

 ,בושקת ,םירימא ,ב"צימ ,הבילה ימזימו ,(ןוריפו דיפל ומזיש) ךוניחה

 רודה תא ןְלַחָל - םהל דחא ףתושמ הנכמ םלוכש 'ודכו שדח קפוא

 ...םש היהי בלה םא יד ,הפיכה תא הלילח ודירויש ךירצ אל .שדחה

 םיקסעתמ דרשמב ונחנא" :ךוניחה דרשמב תוריכבה תחא ונל הרמא

 לארשי ידלימ 52% םיווהמ םתא םויהש ןויכ ,םייתדה ,םכתא רקיעב

 ,ונילא םיפופכ ויהת םתאשכ .?קוסענ ימב םכב אל םא ,םיידוהיה

 קושב תובלתשהו סויגה ןינעב ץחל םוש ליעפהל דיתעב ךרטצנ אל

 ."ונלצא היהי וילאמ אבה רודה ,הרבחהו םייחה הדובעה

 התוא יחקפמו ילהנמל ליימב חלשנש בתכמ ףרוצמ ךליאו ןאכמ)

 (תרבודמ ךוניח תשר

 .ןאכ דע
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 םידליה ןגב םישישק

 םישנאש תמאה לע הדונו הבה ,ונלכש רשי םא ,ונחנא םינוגה םא

 וא ןוטריס לכמ םיבהלתמש ןגב םידלי ומכ םיגהנתמ 60 - 50 - 40 ינב

 ,ףודשו בולע סעיינ לכב םימס ירוכמ ומכ םיעוקש ,"פאסטוו"ב החידב

 םיִדָאָמו ,לובג אלל ןמז םיפרוש .רישכמל רבעמ םייח ןיא וליאכ ,םיביגמו

 .םתמשינ תא

 ןפואב ,וז תורכמתהב קבאנה דבכנ ידוהי הוולמ ינא ולא םימיב ,ןכ

 ,בעותמה רישכמה תא איבחה ,רשכ רישכמ שכר אוה .ללכה ןמ אצוי

 תונטק תוליפנ ול ויה ,ןכ .וב עגונ אל ךא ,וביבס בבותסמ םיישדוח רבכו

 ענו ענ ,ריקב שארה תא קפד ,דרש אוה ךא ,םשו הפ תורופס תוקד לש

 אוה .ענכנ אל לבא ,יאופר לופיט אלל עגושמ ומכ ץפוק ,ףרוטמ ומכ

 .לודחל וא תויהל הזש עדוי

 לבא ,הזה בועיתל רוכמ ינאש הדבועה ןמ שייבתמ ינא" :ויפמ טוטיצ

 ,"לארשי - ירוכב - ינב" םיקולא לוק העמשש ,ידוהי לש המשנ יב שי

 ש"אעד זא ,אל םא ...ךלמ לש ונב ראשיהל ידכ ,תורכמתהה לע רבגתא

 ."...ינממ םיבוט רתוי

 ןתי ,יח אוה דוע לכ ,יחהש החנה ךותמ ,רתוי ביחרהל המ ןאכ ןיאו
 .וביל לא

 "ילש לעבה םע רבד"

 םישנו םישנא ילש רשכה רישכמה לש ילוקה אתב תועדוה םיריאשמ

 ענכשל הסנת" וא ,"יתשא םע רבד" וא ,"ילש (תבה וא) ןבה םע רבד אנא"

 .'וכו 'וכו "...ילעב תא
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 טעמכ איה םילוחו םירוכמ ענכשל היגרנאה םגו ,ןמזה סַפָא יכ יל רצ

 ןמזה הלכיו ,םירפסמ ןוילמב ונילע לודג הזה ןטשהו רחאמ ,זובזיב

 .ולכי אל המהו

 רוכמה תא תיב לכל שי" :בישמ ינאו םילאוש םה "?השענ המ זא"

 ,םיכוב ,םיללפתמ - םיעוגנ אלש הלא םישוע המ זא ,ולש הרוכמה וא

 .הווצמ םגו הבוח וז ,וללה םייובשה ןעמל אטח לע םיכמ ,הקדצ םינתונ

 ןולשיכ הז םיישונא םיעצמאב םייעוצקמ םינצילו םירוכמ ענכשל יכ

 םתוא ץלחל שולק יוכיס ונשי םימשה ןמ םימחרמ םא קרו ,שארמ יופצ

 .םונהיגה ןמ

 .תוליפתמ שאייתהל אל ,בושח יכהו

 אימשיד אתעיס לש ןלזג

 ןופייאה המכ דע ,ךורא יד רופיס ינפל ףשח זכרמה ןמ בושח ךרבא

 ותוא וקרז רשאכ ,ךדיאמו .וישמתשמ לש אימשיד אתעיסה תא לזוג

 .תוניחבה לכמ םירעש םהל וחתפנ

 .ותוא בותכא אבה עובשב רדנ ילב

 .תוחלצהו םייוניש לע עומשל חמשא
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 ה"עשת טבש 'ל

 :יקסביינק ח"רגה הרותה רש

 םינופייאה יאשונ"
 תודעל םילוספ - 'דכו

 "ןודל םילוספו

 יול יבוק :תאמ

 ןואגה הרותה רש לש ונועמ תא ונדקפ םימי שדוחמ הלעמל ל

 תא ןושאר רוקממ עומשל תנמ לע ,א"טילש יקסביינק םייח 'ר לודגה

 ,דעותו םלוצ שגפמה .וננחמב התשפש הארונה העפותה לע ותעד

 .הנושארל ןאכ ףשחנ ,וכותמ ןטק טוטיצו

 .ודיקפתמ וריבעהל ,ןופייא םע ס"יב להנמ .ןודל לוספ ,ןופייא םע ןייד"

 קלח ןאכ דע ."...תודעל םילוספ ,םיטחוש ,תוינלב ,םיחיגשמ ,םינבר

 .א"טילש יקסביינק ח"רגה לש וירבדמ

 ,םינורחאה םישדוחה תשולשב ,םימשל תקעוזו תבקונ איה תמאה
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 / [ ₪//2 ₪0 תש>
 ת/קיפ 40 תי

09, 0 
 - 9% תי

 /גע> 05 <
 ?09/ ת/קיפ

 םינוגהה .םיצורפה םירישכמה יאשונ םע תוחיש תורשע יתמייק

 ףייוזמ םלוע ךותב םייח ונחנא ...םייתד אל ונחנא" :םידומ םהיניבש

 ."םייח םניא ונייחו

 ילג .ןקתל וניתורשפאב ןיא םלועה תא יכ ,תמאה לע הדונו אוב

 לכ לעו ,םיארונו םימוצע םה וננחמל ועיגהש ינחורה ףורטהו הבעותה

 השעיש זא ,העפשה ול שי םאו ,ושפנ ןובשח תא תושעל ונתיאמ דחא

 .ודידי ,ונכש ,ותשא ,ותלוז ןובשח תא םג

 ימו ,הליפה םיללח םיברש עדוי ,הזה ארונה רעסה תא הווח תצקש ימ

 ,דיתעבו הווהב ,ותחפשמ תא קסרמ ,ינפל הינש ,וידיב ומצע חקי אלש

 .ביחרהל ךרוצ ןיאו
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 ...םע תוינלב

 ,הקעז עמשת אל ןאכמ םאש אלא ,וללה םילימה תובתכנ בר רעצב

 רישכמ םע ןיידש קסופ א"טילש יקסביינק ח"רגה םא ?עמשת ןיאמ

 ,הנייהתש לככ תובושח ,תוינלב םג המישנ התואבו ,ןודל לוספ אמט

 .דיעהל תוכירצש המ לע דיעהל תונמאנ ןניא

 ,תרכ ירוסיא .רבדה שורפ המ ןיבמ ,ודוקדוקב לכש טעמש ימ לכו

 .ןלציל אנמחר

 ,ץראה יבחרב רבדב םיעגונה ןמ המכל היינפ יתישעש ,ןייצל רתומל

 ,ךלמה ךרדל ןריזחהלו ,תועוטה יניע תא ריאהל ץמאמ ושעי םהו

 .אמיכחל ידו ,הייקנהו הרוהטה

 םינופייא אלל תוצמ םיפוא

 לע דיפקהל םיצלחנ רבכ "עידומה" ןותיעבו ה"עשת חספה גח בורקב

 תרתוכה תחת רשכ ירלולס םע קר ויהי תוצמה תייפאמב םידבועהש ךכ
 ששח אלל תוצמ תייפאמב םידבוע לע הדפקה שי .תוצמה םלועב שדח"
 ."רשכ אל ירלולס

 םירישכמ שכר תמסרופמ תוצמ תייפאמ לעב יכ ,רפסמ"עידומה" רפוס
 ימל ,םרכשמ זוחא 10 לש סנק לע םתוא םיתחהו וידבועל םירלולס

 .רשכ אל ירלולס ותושרב אצמייש

 רמאנ "הווצמ תוצמ םשל" תישענ תוצמה תייפא תכאלמ עודיכ

 ,ץומיח ינפמ הצמה תורשכ תרימשל הדבכ תוירחא שי" .הבתכב

 םניאש םירוביד םירבדמ םינופייא םהל שיש םולשו סח םיבר םידבועו

 ."הצמה תשודקב םגופש המ - תורוסא תוארמ םיאורו םייואר
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 ירלולסב שמתשהש דבוע הלגתה רבעש עובשב" :בתכה רפסמ םויסל

 ול ןיא רחמל יכ ול ועידוה םש .הלהנהל ארקנ אוהו ,תחא םעפ רשכ אל

 אוה ךא ,םוי רחאל ולבקל ומיכסה תויולצנתה רחאל קר .הדובע םוקמ

 .הדובע םוי דיספה

 .םה םירומח המכ דעו ...םיעיגמ םירבדה ןאל דע וניבתש

 ?רוסא ןנוסמה םג !טלעוויג

 ,ןנוסמה תבוטל אמטה תא ושטנש ,םידבכנ םיקסע ישנא המכ ילא ונפ

 ןהכ םולש ברה הבישיה שאר ןרמ לש וירבדמ האילפו הלהב ועיבהו

 אוה ירה ,תוומה ךאלמ וניא םא ,ןנוסמה ןופטרמסה" וירבדלש א"טילש

 ."קלמע

 ?םנמואה .העטומ אוהש עידומ התא וישכעו ,דעצ ונישע ,םהירבדל

 לכ הליחתכל .התע םג רבסויו רבעב רבסוה ,םיבוהא םידידי ןכבו

 ןופאלפ !!!בייח וילגרל רנ איה הרות תעדש ,הרוצ לעבו תעד-רב ידוהי

 דעוומ רושיא םהל שיש הלאכל דעונ ןנוסמה .תופסות ילבמ ,דבלב רשכ

 דיינה לש ויתונכס .םהיכרצל עדומש קהבומה םברמ וא ,ךמסומ םינבר

 .תונכוסמה תויתרבחה תוצובקל רוביחהמ ראשה ןיב תועבונ ןנוסמה

 םילגלגמש םיקסע ישנא השימח הנורחאל ימע וחחוש ,אחרוא בגא

 ךרוע ,םלוכמ לודגהו ,רשכ ןופאלפ םיקיזחמ םכותמ העברא .םינוילמ

 - קיזחמ - אל ,ל"וחבו ץראב ן"לדנ תואקסיעב קתע ימוכס לגלגמש ןיד

 !!!!!!ללכב - ירלולס

 .הדבוע .ןכ ?הזה ןוקלמעה ילב תויחל רשפא םאה ,ונ
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 לחיינ ךא ,דבוכמ הז ,רדסב הז ,ןנוסמ רישכמ אשונש ימ ,םינפ לכ לע

 .ינמז הזש ול

 ןופאלפיל היה":ילרמאש ריעצידוהי םע תונוכשה תחאביתשגפנ ,בגא

 אלפנ ."!!!יתמדקתה םשה ךורב ,רומג רשכל ויתפלחה ,5.א1.5 םע ןשוימ

 .דאמ

 םיינפוס םירוכמל הכימת תוצובק

 םירתאל םירוכמל הכימת תוצובק תולעופ ,ץראב תומוקמ המכב

 וללהו (םירבג וא ,םישנ וא) 20-25 לש תוצובקב רבודמ .םיבעותמה

 .העושיל םיעוושמו םביל רוגס תא םיכפוש

 ,המוד היווח ורבעש הלאכ םה ,הלא םימורופב םיחנמה יכ ,יל עדונ

 .םוהתה ןמ םהירבח תא תולדל םיסנמ םהו

 ,יקנ יד ינא ,םכל דיגא המ" :וללה םיכירדמה ןמ דחא ינזואב טטוצ

 הלחמ וז ,העפותה תא ןיבמ ינאש המכ דע לבא ,םכל רוזעל הסנמ ינא

 המ גשומ יל ןיא ,יקנ ינא עגרכ .הפורת הל ןיא הארנכש ,המויאו תראממ

 ."רחמ יתיא הרקי

 יתייה" :ל"נה הצובקב ףתושה 67 ןב ידוהי יל רפיס המישנ התואב
 יתיהשו יתחתונ ,הקדסנ בגב הילוח םינש שולש ינפל .קזחו אירב שיא
 בשחמ ינב יל הנק ןושארה עובשב .םישדוח השולש םוקישב יתיבב
 .ןיבמ ינאש המ הז ,עדוי ינאש המ הז ."לגוג" לע ץוחלל יתוא דמילו דיינ
 ,םירוכמה - םילפוטמה תצובקב בשוי ינא ,הנותחתה הרושב ."לגוג"
 ינאו ,הגרדמה לפשב ינאש עדוי ינא .העוצפה ישפנ תא ליצהל הסנמו

 יול ןודא ךל שי ילוא ...ילע לודג הז .תוקנתהל ,רוצעל ימצע םע םחלנ

 ."?יליבשב הצע
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 אוהו ,ןנוסמ אלה בשחמה תא ץפנל וא קורזל ול יתעצה ,ואלפתת

 ןברוחל עדומ ,הערה רוקמ תא ריכמ אוה ,ןמאי אל .תוסנל חיטבה

 .ומחרי םימשה ןמ ...תיבב ותוא קיזחמ ןיידעו ,וילע טימה הזה שחנהש

 ...היזיולטב המחלמה

 ףרש ,ל"קוצז בו'צאלזמ ר"ומדאה ומלוע תיבל רטפנ רבכמ אל

 רסמ רשא ,יפרוח ימיב וריכהל יתיכזש שודקו קידצ שיא ,םיקולא

 הרבחל זא ץרפש שדחה עגנה תא רגמל ידכ םינשב תורשע ינפל ושפנ

 .היזיולטה :תילארשיה

 ,יל רפיס (הינתנ ריעה תפוק) סייו לואש ברה דסחה שיא ידידי

 םהו ,היזיולטה דגנ תועדומה יקיבדמ תצובקמ קלח היה אוה ותודליבש

 לע הסרפתה ר"ומדאה לש המחלמה .הנושאר הגרדממ תוחילש ושח

 ןוסאה תא קוחרמל הפצ אוה .שממ ותונקיז דע הכשמנו ,הנידמה לכ ינפ

 ןוילמ ויהי ןטק רישכמבש ותעד לע הלעה אלו ,עקרימה ןמ יופצה

 .םיקידצ ושיגרי דועו סיכב וקיזחי םידרחש תויזיולט

 וינב ולבקתי אל םויה דע ,היזיולט קיזחמש ימ ,המישנ התואב

 תיב-תילגרמ תיב" ס"יתבל הנלבקתת אל ויתונבו ,הרות-דומלתל

 שפנה ןויקנל ,םימש תאריל ןחוב-ןבא איה היזיולט יכ ?המל ."בקעי

 .החפשמה לש תעדהו

 רישכמב ןהל תורתתסמ תויתעווז תויזיולט המכ םיעדוי םתא ,בושו

 .םימש ומוש ?הארמל םימתו ןטק ןופייא

 סו
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 ל רתא
 !!! תשמל דרוי
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 ה"עשת רדא 'ז

 יתקרז ןופייאה"

 "יתעשונו
 ץבוק ןלהל .אמטה ןופאלפה הז ,אימשיד אתעיסה לש לודגה חצור1

 .םייניעה תא וחקפת !ולה !ולה .ינחלושל ועיגהש תועושי לש ןטק

 םירישעמ רשא ,םיארוק םע תוחיש ןומה לע ה"בקל הדות תמאב

 ילודג לש םהיפמ יתעמש .םימיהדמ תועושי ירופיסב םכתא םגו יתוא

 לש תיב ,הרז הדובע לש תיבכ םיבשחנ םיאמטה םירישכמה יכ ,רודה

 םה - לכל לעמו ,התומלגתהב הללקה םה ,(ןיפנא ריעזב) תועינצ רסוח

 .רתויב םיארונה אימשיד אתעיסה יחצורו יחירבמ

 קלמעל רושק וניאש יממ תוענמנ תולחמו תורצ המכ גשומ םכל ןיא

 םינקיניצ .וננחמב םיבוטו םיבר שפתש ,הזה תוומה ךאלמל ,הזה

 ימ ,ומצע לע ןגהל ןכומ אלש ימ ,קסוע ינניא םהבו ,רסח אל םילזלזמו

 תיטרפו תישיא הטלחה וז ,ןוסאה ינפל רטמילימ ררועתהל הצורש

 .ונל ןתינש הריחבה שפוחב הרוקמש

24 

 םייעובשב ושחרתהש םימיהדמ םירופיסל לולצנ ואוב וישכעו

 .םינורחאה
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 ריאממ - ןחבוא עצפה

 בשחמ תיבב יל היה ,שובא אלו הדוא ,יול 'ר: .מ.י םע ןופלט תחיש

 .םיינזואה לעמ יל ופלח ןודנב ועמשוהש תוקעצהו ,חותפ טנרטניא םע

 יתשלג אלש תמאבו ,םייח-תחמש אלמו ,ידילוס ,םימש-ארי ידוהי ינא

 אפור יל ןתנש לופיטה .בגב דורג יתשח שדוחכ ינפל .רוסא םוקמ םושל

 לופיט יל םשרו יתוא קדבש החמומ אפורל יתינפוה .רזע אל החפשמה

 יל שי ,רוטקוד" ויתלאש ונממ יתדרפנש ינפל .ןיטולחל הנוש יתפורת

 ."?הזב ןיבמ התא ,םד ונממ בז םויב םימעפ המכו ,ןותחתה ךֶחַּב ןועצפ

 וישכע ףע התא ,רטסימ" קעצ הקד יצח ירחאו םוקמה תא קדב אפורה

 טילחי אוהו תידוסי הקידבל ,ינולפ אפורל ,ןוסנילב םילוחה תיבל הפמ

 .הזירז ןופלט תחיש ירחא ,תידיימ השיגפ יל םאית אוה ."תושעל המ

 ,ונסנכנ העש יצח ירחא .יתייער םע ןוסנילבל יתעגה להובמו דעור

 10 דוע" ךמסמ יל םשר אוה הפוסב .המיענ אל תידוסי הקידב בושו

 ברח ,ילכ רבש ,ןורדסמב יתבשי .ןיבמ רבכ התא ,"...תרסהל ,חותינ םימי

 ...ןכוסמ הלוחל יתכפה םואתפ .המוארט הרבע יתשא םג .ימלוע ילע

 הטלחה הלמג דימו ,וזה הבעותה דגנ ךלש תובתכב יתרכזנ םואתפ

 ןופאלפהו בשחמה קותינל הארוה ןתונ ינא וישכע ,יתשא" .יבילב האירב

 ."...ת"ישה דובכל ,טנרטניאהמ

 עוציבל םויה ןאכל יתעגה ,םילוחה תיבמ ךתיא רבדמ ינא ,יול ןודא"
 לכו ,ןיטולחל םלענ עצפהש ררבוה תימדקימה הקידבב ךא ,חותינה
 קספ "ןיטולחל אירב התא" .ספא ,ןיא ,וגומנ םיינושארה םיאצמימה
 קזחיי הזשו ,יול רטסימ הבר הדות ."...רבד ךל ןיא" המתה רוטקודה
 ."חטשה תא תוקנלו בותכל ךישמהל ךתוא
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 קוניתה ייח תא ןכיס הדילב ךוביסה

 ידוהי תראממ הלחמב הלח םייתנשכ ינפל .תידרח השא ינא" :בתכמ

 ןופייאה תא חינהל - ותאופרל - יתטלחה .הכירעמ דאמ ינאש דסח לעב

 רקיה שיאה ינובאדל .רשכ ןופאלפ םע ץוחבו הדובעב בבותסהלו תיבב

 .תיבב ןופייאה תא ריתוהל יגהנמ םע יתכשמה ינא ךא ,רטפנ הזה

 ייח תא ןכיסש רבד ,ןוירהב טושפ אל ךוביס יל וליג רבכמ אל

 .הדילה רדחל יתסנכוה וב עגרה דע ,תודרחה תא יתקחדה .קוניתה

 הדילה יתחמשל ...לכמ ארונה תארקל יתוא הפפא הארונ הדרח

 תא תולגל םוקמה ןאכ לבא .םלשו אירב אצי קוניתהו ,הלק התיה

 לכה םאש ילעב ינפב יתרדנ ,הדילל יתסנכנש ינפל תוקד המכ .דוסה

 לבקיש ת"ישהל יתללפתה .ןיטולחל םירישכמה תא קורזנ ןיקת היהי

 ,ל"נה ךוביסב ןיבמש ימו .היה ךכ .הכרבלו הבוטל רובעי לכהו ינונחת

 ,ןודנב םיברה יוכיזב קסוע התאש םושמו .לודג סנ ונל שחרתהש עדוי

 םע תונכתסמ ןיידעש יתורבח תא קזחתו ,תאז עדתש ןוכנל יתאצמ

 ."הזה םויאה קיזמה

 .ס.מ

 !שופיח וצ םע םירטוש העברא

 ,םירטוש העברא יתיבל וסנכנ דחא רקוב ,יול 'ר" :רקוב תחיש

 יל ומירחה ,ןיירבע ינא וליאכ תיבה תא יל וכפה םה .שופיח וצ םדיבו

 שש תב השיתמ הריקחל יתלבוה לכה ירחאו ,ןופאלפהו בשחמה תא

 ,בוט רקוחו ער רקוח שי .רבודמ םונהיג הזיאב ךל טרפא אל .תועש

 ,ךתוא לילפהל םיסנמו ךתוא םיעגשמ םהו ,לבלובמ רקוחו קבחס רקוח

 לכהש יתנבה .בורוזולרא לש חצרב וליפא תודוהל ןכומ התאש דע
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 תא קודבל ושקיב ,לכה וקדבש ירחא .ןויסנב יתוא םידימעמשו ,םימשמ

 .ןופאלפה

 אל .רבד םוש וב ןיא ,רשכ ןופאלפ הז ,ישארה רקוחל יתרמא .יתקחצ

 ,ונימאה אל םה .קיר קיר ,םולכמוש ,םיטרס אל ,תויבותכ אל ,םיליימ

 ונלגרהכ אלש" ףיסוהו רקוחה קספ "רשכ התא םג" .דצ לכמ ותוא וכפהו

 ןיידעש הריקח לכש ךל עדו ,בשחמהו ןופאלפה םע ןאכמ ררחושמ התא

 לבא .בטיה םתוא םיקדובו הלא םירישכמב םיקיזחמ ונא ,המייתסה אל

 ."ןאכל רוזחת לאו םולשל עס ...יקנו ןנוסמ לכה ךלצא

 רודה ילודג יניע תואר וקיחרה המכ דע ,יול ןודא ,ךל רמול הצור ינאו

 תויבותכה ןמ הברה יכ ?עודמ .(תויבותכ) .5.א1.58 -ה תא םג ורסאש

 יתלצינש ,ירשב לע תאז יתשגרה ,חפב ליפהלו לילפהל תולוכי ,וללה
 שיבלהל היעב םהל ןיאש עדוי ,ןיבמש ימ יכ .תירלולסה הרהטה תוכזב
 .רומג ליז ךדיאו .אמטה ןופאלפב שוקשיקה ללגב עשפמ ףח לע קית
 ...רשכ דיינל ףילחהל לכש יל ןתנ ה"בקהש הדות

 .נ.א

 ?ןתחה עיגי יתמ

 רושע .30 ליגמ הלעמל תב ,תמייוסמ תוכנ םע היתד הרוחב ינא" :סקפ
 יוכיס הארנ רבכשכו ,סרוק לכה לבא ,ןמאנ תיב םיקהל הסנמ ינא םלש
 ,הבולעו תכדכודמ יתשגרה .שיב לזמ שממ .דאמ רהמ גומנ אוה ,שולק
 יתיכב .הקוורכ ייח ריבעהל הדיתע ינאו ,וינפלמ יתוא החד ה"בקה וליאכ
 .ןתח ןיא ?ןתחו ,הנש דועו הנש הפלח ,אוושל ךא ,םימחר יתשקיבו

 ןייטשלדיא בקעי ברה ,ןורשה תמר לש הברל יתעסנ ,בר יכ ישואייב
 יל רמא דימו ,עדי אוה ךיא גשומ יל ןיא .יבצמ לע ול יתרפיסו א"טילש
 ."הבוט העשב ,בורקב אשניהל יכזת ןופייאה תא יקרזת םא"
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 ךתיא תרבדמ ינאו ,יתנתחתה םיישדוח רובעכ .יתישעש המ קוידב הז

 ."תוכרב עבשה ךותמ

 !!!םירוויע ויהת לא

 ריכהלו תעדל ,םלוע לש ונובירהמ הנתמ ונלביק ,ייבוהאו יידידי וארת

 ידידיל .תויוכבתסהו תולחמ תורצ לש ,יניצר דאמו דחא רוקמ בורקמ

 ילאיבצ ברהו ןייטש םחנמ ברה תירלולסה הרהטל קבאמב םיפתושה

 .בטומלו בוטל .םימוד םירופיס תואמ אל םא תורשע םנשי ,רוצ ןב

 לש םישוחה תא ההקמ האמטה תירלולסה הרגישה ,קפס אלל

 האמוטה ןיבש ,ימיימשה רשקב ןיחבהל םילגוסמ אל םהו ,היקיזחמ

 .םשאר לע תולפונש תורצל ,םהידיבש תירלולסה

 ,ןונ ןב עשוהי תלליק תא עמשש ,ילאה תיב לאיח תא יל ריכזמ הז

 ,תומי וינב רוכב זא היתודוסי םיקישכ ,וחירי תא הנביש ימ ,רמאש

 ןב דביא הזה הטושהו .היתותלד תא םיקיש רחאל תומי וינב ןורחאו

 רשק ןיאש ןעטו שקעתה אוה ךא ,ויניע תא ריאהל וסינ .ןב רחא ןב רחא

 .וחירי תכונח םויב וינב ןורחא תא דביאו ,םירבדה ןיב

 .םירוויע תויהל וקיספת ,ס'רבח
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 ה"עשת רדא ד"י

 קוח תעצה םדקל"
 שומיש רוסאתש
 "...םיניטקל ןופייאב

 ןתונש ימ .ונייח לכל דסומ דוסי אוה ונכותבש קלמעה רועי

 ייח תוחרוא לש תיבה לעבל קלמע תא ךפוה יזא ,ושפנב עוקשל ול

 .ידוהיה

 ץרתמש ידוהי ,םיערה וילגרה תא תונשלמ קמחתמש ידוהי ,ס'לכת

 לש םתארוה תא םייקמ אלו תוריבע רבוע אוה עודמ םיצורת ןוילמ

 ימי המכ וילע ורבעי .קלמע :אוה ולש סובהש ,עדיש בושח ,רודה ילודג

 ותוא רובקיו ,ולש ךותבכ ושפנב השוע הזה ןוקלמעה ,ורבעיש םירופ

 םע קלמעל ריטקהל ךישממש ימו .תונמחר ילב ויתוואת סונייקוא םע

 םלועב אל ,םייח םניא וייח ,תובעותלו תועווזל שולגלו ,וימודו ןופייאה

 .אבה םלועב אל ,ןלציל אנמחרו ,הזה

 רציה םע ומחלנש םישנו םישנא לש ןטק ץבוק דוע ונינפל ,ןכ יכ הנה

 .רודה לש רידא יכה ןויסנב רבודמ יכ ,םהל עידצהל ךירצ .ול ולכיו ,הזה
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 ?הפפכה תא םירי ימו - הקירבמ קוח תעצה

 םהיפבו ץראב םינוש תומוקמ ינשמ םישנא ינש ימע וחחוש עובשה

 ונלש םיכ"חל תונפל העשה וזו ןמזה הז ,יול 'ר" .שממ ההז ןויער

 םירישכמהמ םיעבונה תונוסאל םיעדומה םיינוליח םיכ"ח םגוליעפיש

 םירישכמב שומישה תא ליבגתש קוח תעצה וחסני דחיבו ,םיאמטה

 לע הזה תוומה ךאלמ תא רוסאל טושפ .הלעמו 21 יאליגל ל"נה

 ,"םיפוקש"ל תגאוד הריטעמה ס"ש תעונת .טושפ קוח ידי לע םיניטק

 ,תודהי תניחבמ םהל ראשנש המש הלאכ ,םיינחור םיפוקש םג שי לבא

 ,ןויערה תא ץמאי ינוליחה רוביצה בורש קפס יל ןיא .חרפ אברוע הז

 ןברוחה םלצא ,העפותה ןמ םילובחו םיכומ ידרחה רוביצב ונא םא יכ

 םידרחה םיכ"חהש ידכ םינותעב תאז בותכ זא .רתוי הברה ארונו לודג

 יכ ?המל .רויגה וא ,רוידה קוחמ בושח תוחפ אל הז .הפפכה תא ומירי

 הצופ ןיאו ,שמשה ןיעל ןאכ עצבתמה ינחורה חצרה רוגימל איבי הז

 .ל"חר ...תמ וב ןיאש תיב ןיאו .ףצפצמו הפ

 .ע,מ .ש.ש

 ןופייא תרומת קונית :האלפנ הקסיע

 העפותב ךיקבאמ ירחא בקוע יננה .יול 'ר םולש" :החיש ךותמ
 יצחו שמח ירחא .ונלש תיגוזה היווחב ךתוא ףתשל יתיצרו ,וזה הארונה
 םיילופיט-םייאופר תונויסנ רופסניא ירחאו ,םידלי אלל ןיאושינ תונש
 .ןיטולחל םירובש םילוחה תיב ירעשמ ונאצי .שואיי ונרמא ,עשוויהל
 תורשע .טיינ .םלועבו ץראב ,ונישע אלש םדקתמ יכה לופיט היה אל
 תינוכמל ונסנכנשכ .םשארב ודנ םיאפורה .ךכב ונעקשה םירלוד יפלא
 ןיא יל) ...ךלש ןופייאה לע רתוול הז ונל רתונש המ" יתשאל יתקרבה
 "?תרמוא תא המ (.נ.ב ןופייא
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 תיגולויסיפ הייעב ונל שי ,רושק הז המ" הנעטו ,הלתפתה יתייער

 ןופייאה תא ונקסירו ,ףוסבל הענכתשה איה ךא ."וכו 'וכו תיעבט

 .חומשל ונלוכי רבכ ,ירחא יצחו שדוח ,הנותחתה הרושב .תוכיתחל

 תולעהל ןתינש יסינ יכהו יעבט יכה ןפואב דלונו יצחו הנש ןב םויכ וננב

 לעפ הזו ,םירוגס םימורופ המכב ונרפיס ישיאה ונרופיס תא .תעדה לע

 ."ךלוקישל .תואלפנ

 גב

 הגרדב הלוע תואווקמה רהוט

 'תושו םינופייא תואשונה תוינלבש תיעמשמ-דחה הקיספה ירחא

 הבושח תרבג החלשנ ,ךכמ עמתשמה לכ לע ,תודעל תונמאנ ןניא

 לוע ולביק ןלוככ ןבור .ןודנב ןהיניע תא ריאהל תוקידצ ןתואל תונפל

 ףוסבל וניבה ךא ,ץרתל ,ריבסהל וסינ ןטועימ ,הבהאב םימש תוכלמ

 .תמאה םע וק רשייל ןהילע ,םיבר תוכזמ תויהל ןנוצרב םאש

 תרזעבו ,םירשכ םירישכמ תואשונ תוינלבה הינתנריעב ,וישכעל ןוכנ

 םירושקה ןקסעו בר לכל ריעו ריע לכל האירק תאצוי ןאכמ םשה

 ,הזה רוהטה ןאפה תא רהטלו ,הפפכה תא םירהל ,תואווקמה ןיינעל

 .אבה רודה תרהטל דוסי ןבא וניהש

 "המלש התיכ תלצה ,הדות ,יול 'ר"

 .עודמ ךל ריכזאו ,הדות ךל דיגהל יתרשקתה ,יול 'ר" :ןופלט תחיש

 יתרשקתה ,וננחמב תרושקתה רהוטל קבאמה לש ןושארה עובשב

 ,םייוסמ רנימסב תדמול יתבש ךל יתרפיס .הצע לבקל ידכ ךילא

 המ ,ךיתלאש .ותוא הריתסמ איהו ,אמט רישכמ שי הבוט יכה התרבחלו
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 ,הלהנהל עידונ םא .רדרדהל הלולע ונתב םג ,םלעתנ םא ירה ?םישוע

 הלהנהל תשגל יל תקספ ?הדיתע היהי המו קלוסת איהה הדימלתה

 זא .תוכר םיידיב לועפל םשקבלו ,עגפמה לע עירתהלו םינפ אושמ אלל

 הארק הלהנהה .לארשי תונב לש תומשנ תורשע תלצה :םוכיסה הנה

 לוהב ךרוצ היהש ררבתמ .וקמועל הדריו אשונה תא הקדב ,הדימלתל

 ןפואב לפוט אשונה .הלש החפשמה אשונב םג תיעוצקמ תוברעתהב

 הדימלתה ,הרהוט התיכה .םיטרפ ףיסוהלמ ענמנ ינאו רתויב ידוסי

 יכ ,עירתהלו לועפל הבוחש ךכמ יתדמלש המ .הקזחתהו הראשנ

 .ךכל יארחא אוה ,ךכמ םלעתמש ימו ,ןוסא טימהל הלולע וזכש הפירש

 ."הדות בושו

 .י.א

 ,רדיפ אבא
 ס'נמ א "תס רסת א

 ויצומ ףתא - ואו
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 ןימאת - םייוגב המכוח

 ידרח עסונ עמשש יפכ ,(!!!) יברע סובוטוא גהנ לש גולונומ ועמשת

 .ילא ריבעהו

 תא יתחקל שדוח ינפל .םידליה תא יל סרה ,ןופייאה ומש חמי"

 יתאבהו ,שיטפ םע םתוא יתרבשו םידליה לשו יתשא לש םינופייאה

 .ןאכ דע ."בשחמל (הנכות) "גורתא" יל סינכיש יאנכט

 !?!?הירתבא הנענ המ ונאו ,ילאעמשי ,יברע

 יקנ יקנ ןתח

 ילש תבה ,יול 'ר" :יתוא ןכדעמ ותב תא אישהל דמועה דבכנ ידוהי

 !ןופייא ול ןיאו ,ול היה אלש ןתח יל שפח אבא" תוצרחנ יל העידוה

 ."...הזכ דחא לש םיידיב לופיל אלו הקוור ראשיהל הפידעמ

 .מ.מ

 בויב רוניצב ףוטע ץיוודנס

 תופיכ םע םישנא .וניתומוקמב הנשי-השדח העפות ,יול 'ר" :סקפ

 לשמ ,ונ .ןופייאה ךסמ לע תוכלהו ארמג ,הרות םידמול תויציצו םינקז

 ףוטע יסיסע ץיוודנס ךלש אבאל חולשל ומכ הז ?המוד רבדה המל

 לוכאל ןכומ היהי ילמרונ אבא הזיא ...בויבה רוניצ ךרד ןוליינ תיקשב

 הרותה תא לבוס אל םימשבש וניבא םג ?בויבה ךרד עיגהש הזכ ךירכ

 ."ךלוקישל .אמטהו ליערמה ךסמה לע תדצרמה

 .ב.ש
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 ה"עשת רדא א"כ

 "ןוזמה-תכרב ןופייאה םע יכרבת"
 "אבסל שפוחמש ןטשב תעגונ אל"

 יל הרפיס םורדה יבושימ דחאמ היכוב םִא ,םירופ ירחא םיימו ל

 .שממ ררמצמ .אבה רופיסה

 ,(ןבומכ ,יודב םש) יקיר יתב לש הרכזאהמ עגרכ יתרזח ,יול 'ר"

 תב הרוחב .ג"עשת ,םירופ ירחא םיימוי תינלטק םיכרד תנואתב הגרהנש

 ,תרשכומ .ןמאנ תיב םיקהל המלחו תכדושמכ שגפיהל הליחתהש 5

 שיבכה תא התצח איה .החילצמו תחמשמ תרזוע ,םייח-תחמש תעפוש

 - תופסונ תונואת המכ תובקעב - הנורחאל קרש ןאוס םוקמב ישארה

 ינא .םוקמב הגרהנ איה ,הב העגפ תרהוד תינוכמ .םירוזמר וב ונקתוה

 ,ילא תרזוח אל איהש העש ןיאו ,בלה ןורבשמ ,םלההמ יתאצי אל ןיידע

 !!!הדיבא וזיא

 שגפימה לע ונל הרפיסו ,יתב לש הבוט הדידי העיגה העבשה ךלהמב"

 ירוביצ ןיינבב ונשגפנ םייעובש ינפל" :הרפיס איה ךכו יקיר םע ןורחאה

 ירחא ."םחל איצומה" הכרבו םיידי הלטנ יקיר .תענצומ הניפב ונבשיו

 תכרב ךרבל ידכ ,הלש רודיסה תא הקיתב השפיח דועסל המייסש

 ,יעגרת יקיר" הל יתרמא .םלענ רודיסה ךא ,קיתה תא הכפה איה .ןוזמה

 יקיר ."הרות ,תושקב ,תוליפת ,לכה וב שי ,יכרבתו ילש ןופייאה תא יחק
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 תשופחתב ןטש הז ,הזה םונהיגב תעגונ אל ,םולשו סח" הינפ תא התוויע

 הקיזחמ םימש-תארי הרוחב ,ךילע תאלפתמ דאמ ינא .בוט אבס לש

 לש הכלהה קספל ךלש הענכהה הפיאו ,המשנה תא לקלקמש רישכמ

 ןופייאה תא יתנמט ."???ךתוא ןחוב אל םלוע ארוב ,המ ?רודה ילודג לכ

 ."ךומסב הפלחש השאמ רודיס הליאשה יקירו ,יקיתב

 יכבב הצרפ יתב לש הדידיה" ,יל רפסל םִאה הכישמה "יול ןודא"

 המכ םכל רפסל תשייבתמ שממ ינא" הירבדב הכישמהו בל ערוק

 ארונה ןוסאה ירחא וישכעו ...םכלש תבה דיל שפנ-תבולע יתשגרה

 יהי תשקבמו ,התמשנ יוליעל רישכמה תא תקרוז ינא ,םכתא דקפש

 שש ירחא ,אמייק לש ערזב הלודגה יתוחא תא דוקפי ה"בקהש ןוצר

 ,ןופייאה תא הקרז הדידיה ,יול ןודא .המייס איה ךכ ."תורקע לש םינש

 ינמוד .אלפל יהיו ,אירב קונית הדלי התוחא םישדוח הרשע רובעכו

 ."קזחמ רופיס הזש

 .עזעזמו קזחמ .טלחהב

 בלה תא תוסיממש םילימ

 שקיבש ,ביבח היריע דבוע םע חחושל יל התיה םייח תחמש המכ
 יול ןודא" יל רמא אוה ןיבל ןיב .חספ תארקל תוחפשמל הרזע ינממ
 יל שיש םיישדוח רבכ ,בתוכ התאש המ דימת ארוקו ,יתרוסמ ידוהי ינא
 ."םקיר תרזוחש הלימ ןיא .ךתוכזב ןגומ ןופאלפ

 .םשהל הדות
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 טלבאט םירבושו ח"ש 0

 ףיסוהו ןגרפמ בתכמ יל חלש ,םילשורימ רלדנהנייפ ןורהא ןואגה ברה

 םיקבאנה ילודגמ אוה רלדנהנייפ ברה ,בגא .םיקזחמ םירופיס ינש םג

 .תואלפנ ללוחמו ,וזה הזולנה העפותב

 ןיחבה וכרדבו ,הלואג תנוכשב ותיבמ אצי םימש ארי ידוהי" :טוטיצ

 ,בלה ול באכ .טלבאט רישכמב טרס םיאור םידרח םיריעצ השולשב

 השולשה ןיבמ םיינשה .םשפנ תא אמטלמ לודחל תונידעב םשקיב אוהו

 יפכ ₪ 500 יל ןתת םא" :ול הנע ,ולש רישכמהש ,ישילשה ,וילע וגלגיל

 .ול םלעיי שיאהש חוטב היה רענה ."...ותוא רובשא ,רישכמה יל הלעש

 רחמ ,חק" .₪ 200 וקנראמ דרגו ותיבל הנפ ,עגרל ססיה אל ידוהיה ךא

 טלבאטה תא םירה ,וסיכל רטשה סינכה רענה ."ראשה תא ךל איבא

 רוחבה תולעתה תשוחתו תושגרתה בורמ .הפצירה לע ותוא קסירו

 תשוחת יל שי .ףסכה ראש לע רתוומ ינא" ףיסוהו ידוהיל "הדות" רמא

 ."הלקה

 הממ לופכ םוכס הנתמב לביק ונלש ביבחה ידוהיה תרחמל ,יול ןודא

 ."ךלוקישל .הנחמה רוהיטב עיקשהש

 יפירש לאירונ רענה לש תדחוימה השרדה

 בותכה ןמ ארוק גגוחה רענהש ךכב תונייפאתמ הווצמ-רב תושרד

 .קפס אלל ,בושח הז .ןיליפתה תווצמ לע ,שארמ עובק חסונ

 איה ,הינתנ גלופ תמרמ יפירש לאירונ רענה לש הווצמה-רב תשרד

 ילא ריבעה יפירש ןסינ ר"ד ד"וע ,ויבא .םעפ יא ועמשנש תודחוימה ןמ

 תוכזל ןבומכו ,דמליהל ,קקחיהל םייואר םירבדהו ,השרדה חסונ תא
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 -- 2 דחננ תונהל חבה מענה

 ןאפב ,וביבס השענל םכח רענ לש ותושיגר לע ,הכרעהו ןוגריפה אולמל

 .םירבדה לש בחרה

 ,םילוספ םירישכמב שומיש םירסואה םינברה יקספ תא טטיצש רחאל

 אב ינניא יכ ,ןאכ רמואו םידקא" ףיסוה ,הנהכו הנהכ ל"זח ירבדמ ףיסוהו

 ררועל קרו ךא יתאבש אלא ,םלוע ילודג לע קולחל ,הלילח ,וז השרדב

 ."וניתובר ירבד לש םקמועל תדרל תוסנלו ,יתכלה ןויד

 תברוצה תמאה ןמו ,ןבומכ השרדהמ םימעפנ ואצי םיחרואה תואמ

 תא ןקתל וטילחהש הלאכ ףא ויהו ,םביללו םהינזואל קומע החנוהש

 .ןוקית ןועטה

 הווצמ-רב ירענו יאוולהו .הכורבה ותמזוילו ריעצה יפירשל דדיה

 .םיברה יוכיזל הז ןויער וצמאי םיביבח

 "זעגתשמ שממ ינא"

 .תבש ברע

 בבותסמ ינא .יל ןימאת עגתשמ ינא" ןופצה ןמ םסרופמ ןקסע וקה לע

 ונלשמ םירוה ,ונלשמ םילהנמ ,ונלשמ םינקסע האורו תומוקמ הברהב

 תא שופתל חילצמ אל .םישייבתמ אלו רישכמה םע יולגב םיבבותסמ

 לבא ,םרבד תא םישוע ,רודה ימכח תורצחב םיבבותסמ םהש הדבועה
 ."ךורא ךורא סאאאאפ םימש טושפ םה 'תושו םינופייאה לש אשונב

 הייונב טלחהב ילש ףתכה לבא ,ול בישמ ינא ,םולכ יל תשדיח אל

 .ףתכה לע יל תוכבל ךישמת זא ,ךלש יכבל

 ,םילשוריל עסא ינא לבא ,ךלש ףתכה לע הכבא אל ינא ,יול ןודא אל"
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 םהישנא לכמ ץרחנ ןפואב ורויש רודה יגיהנממ שקבאו ,תיב תיב דוקפא

 ."וזה השובל ידו .עגנה תא םכותמ רעבל

 .עיגמ ינאו יל ארקת ,יביבח אי הפי המזוי

 "יול ןודא ,הפי םהילא רָבְד"

 תרובח ינועמ תא ודקפ ,רדנטסה לע הגוה ידוע םירופ יאצומב

 םהל שי .ןואגב ןופייא יאשונ םה לבא ,ןבומכ םיאושנ ,הביבח םיריעצ

 הז םתוא עומשלו ,הרורב םלוע תפקשהו םייח ךרדו ,האידיאו ,הזת

 םיבשוח יתומכשו ינא המ בטיה םיעדוי םה .םיפוצ תפונ - גונעת שממ

 חחושלו אתווצב תבשל ונינהנ דאמו ,ןאכ בתכנ המ םיארוק םה ,ךכ לע

 .טרפב תירלולסה האמוטהו ללכב םייחה לע

 ונייה (םכותב ינאו) םיסופיטה ןכש ,בקונ סומלופ להנתה אל ,בוט ונ

 םהיניבמ יניצרה ילא הנפ ,רשפא-יא םולכ אלב רוטפ לבא .םימשובמ יד

 :ויפמ טוטיצ .רישכמה ירוכמ יפלכ הביח לש דעצ תושעל ינממ שקיבו

 ,םיחא לא ומכ םהילא רבד ,חיש םעונב ,הפי םהילא רָּבַד ,יול רטסימ"

 .םהלש היעבה תא ןיבת ,בילעת לא ,םתוא ערקת לא .הנבהב ,תוביבחב

 .ןויסנב דומעל שפנ תוחוכ שי םלוכל אלו ,םיצימאו םירוביג םלוכ אל

 ."?יול ןודא רדסב ,םיקושינו םיקוביח םימחר תצק

 הלוכש םלוע-תפקשה םע סמלפתהל רשפא ךיא .םדאנבה קדוצ

 באוכ ,םכתא ןיבמ ינא ,ילש םיבוהא םיחא ,ייק.וא זא ,תונדעמו תונדגמ

 לש ונוביר לבא .םכב לזלזמ אלו ,םכתא בילעמ אל .םכילע הכוב ,םכתא

 השמש ומכ תוחפל ,קד קד ותוא ורבשתו הזה לערה תא וחק ,םלוע

 ."?תומשנ רדסב ,בהזה לגעל רבעש עובשב השע וניבר

 .יתחלצהש הווקמ
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 ה"עשת רדא ח"כ

 :א"טילש יקסביינק םייח ןואגה ברה הרותה רש

 םסרפלו עיקוהל שי"
 םיניידו םינבר
 םיקיזחמ רשא

 "םיבעותמ םירישכמ

 רש לש ותיבל ונסנכנ םושגו יפרוח ברעב ,םישדוח השולשכ יל

 רודגיבא ברה ,ןייטש םחנמ ברה .א"טילש יקסביינק ח"רגה הרותה

 קיזחמה לכ יכ ברה הנע ןהב תולאש תרדיס ירחא .יכונאו ילאירא

 ,ותונמאנ תא דביאו ןודל לוספ ןופייא םע ןייד לכו ,תודעל לוספ ןופייא

 עיקוהל הווצמ וז םאה .ץחמה תלאש הלאשנ ,ולצא ןודל אל ךירצו

 םדיב םיקיזחמ רשא םידיקפת ילעב ראשו םינייד םינבר םסרפלו

 ?בעותמ רישכמ

 לבא ,תרושקתה יעצמא לכב םתוא עיקוהלו םסרפל רתומ" טוטיצ
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 הלאה םישנאה יכ ,ומסרפת ,ועמשי אל םא .םהב תורתהל לכ םדוק
 עונצ אל תיב חתפו ,הרז הדובע לש חתפ םיזחוא םה .רבד לכל םילוספ
 .(.ל.ק הנידע ןושלב)

 םירישי םיחילשכ העקוהה תא םייקל םילוכי ונא םאה ונלאש ךכ רחא

 םיחילשכ ימשב לועפל רשפא ,ןכ" ברה בישה ?יקסביינק ברה לש

 ."ילש

 יקסביינק ח"רגה ירבד דודיח

 לש לארשי ינידבו ישדוקב העיגפה יכ ,הלוע ח"רגה ירבדמ ,ס'לכת

 רעשב םוסריפלו העקוהל יוארש ,םויאו ארונ רבד אוה ,ל"נה יקיזחמ

 .םינפ תנבלה אלו ליכר תכילה ךכב ןיא ,ערה ןושל ךכב ןיאו םיבר-תב

 ףסונבו ,םמצע יאיטחמ םה הלא םישנו םישנאש ,וירבדמ הלוע

 םיקסוע םהש הכלהה יניינעב לארשי םרכב םילבחמו םיבר יאיטחמ

 .םהב

 -יזע םיינרות רוביצ ישנאב לופיטה ןפוא לע םידקוש ונא ולא םימיב

 לע ,רודה ילודג !!!לכ לש םהיקסיפ תא המרימו געלל םימש רשא ,םינפ

 ימכ םועיקויו םהמ וקחרתי םהיתורשל םיקוקזהו םחקיל יעמושש תנמ

 תוסנכנ השינ התואלו ,םהיקסיפ לע אלו םתרות לע ךומסל ןתינ אלש

 .הבושחהו הלודגה לארשי תרהט הרוסמ ןהידיב רשא תוינלבה םג

 םהל שי ,לועפלו ררועתהל תופסונ םירע ינברל האירק םג ןאכמ

 .השקבב חטשה תא תוקנל ,דועו םידיקפ ,תורשכ יחיגשמ ,תוינלב

 .אובי ךשמהש ,אמתסמ
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 "אמא יל ןיא"

 דליל םִא ילא התנפ ,יול 'ר" יל רפיס הרות דומלתב בושח דמלמ

 ,ותבס תא תעל תעמ רקבל ךלוה 11 -ה ןב הנבש הננולתהו רדייחב

 רזומ ,הביסה המ קודב ,הבוט יל השע .התיבה רוזחל ןיינועמ ונניאו

 .םָאה ךכ "ותיב ינפ לע ,אתבסה תיב תא ףידעמ אוהש יניעב

 הבושת בישה דליה .ונקנק לע תוהתל הסינו דליל ארק דמלמה

 הביסה תא ךל דיגא" ול רמאו דמלמל רזח רתוי רחואמ ךא ,תקמחתמ

 ."!!!אמא יל ןיא - תיתימאה

 אל הבוט השא ךמא" דמלמה רפסמ "המהדתב יפ תא יתרעפ"

 טוטיצה הנה יול ןודא ."?הילא רבדמ התא ךכ המל ,רבד ךממ הריסחמ

 .הלש ןופאלפב הקוסע איה ס"היבמ רזוח ינאשכ .אמא יל ןיא" :ןבה יפמ

 הבישקמ ללכב איה םא קודבל יתיסינ םעפ .הקד לכ ,העש לכ ,ןמזה לכ

 הבישה איהו ?ןולחהמ ןבא קורזל לוכי ינא םאה ,אמא :היתלאשו יל

 םאה" התוא יתלאשש הבשח איהש יל ררבתה ךכ רחא ."הברהו ,ןכ"

 םע המצעל היח איה .קרמ הברה לשבאש הנווכתה איהו "?קרמ תושעל

 איה ,יל םיענו דמחנ רתוי אתבס םע ןכלו ,ריווא קר ינאו ,הלש רישכמה

 ."...בל תמושת ןומה יל תנתונ

 ינא ...קדוצ דליה" הבישה וזו ,ךכ לע הל חווידו םָאל הנפ דמלמה

 אל ינא לבא ,םירבדמ אל טעמכ תמאב ונחנא ,רישכמל הרוכמ תמאב
 תשפחמ ינא ...הלוכי אל לבא יתיסינ ,רישכמה תא בוזעל תלגוסמ
 ."...יל רוזעיש והשימ

 אנמחר ."ומא ייחב םותי ריכהל וניכז הנה ,יול 'ר" :דמלמה םכיסו

 .ןלציל
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 םירדנ - םירוכמל הנטק הצע

 להנמ ינא םינורחאה םישדוחב לבא .רישכמל רוכמ ינא יול 'ר" :טוטיצ

 אל לשמל רדונ ינא .תועובשו םירדנ ידי לע ?דציכ .םינתיא קבאמ ודגנ

 דע ול חינהל רדונו וילא שגינ ינא תבש ברעב .תבש ברע דע וב תעגל

 שאר דע ךכ רחאו ,םירופ דע וב תעגל אל רדונ ינא ש"צומב .ש"צומ

 ללפתת ...ימינפ קוסיר שיגרמ ינא לבא ,ער אל יתחלצה םייתניב .שדוח

 ."םירחא םירוכמל ןויערה תא ריבעתו חילצאש ילע

 .יאוולה
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 תמסרופמ הייעבל תוגטק תוצע

 -תאריב דאמ דורי ,רישכמה םע קסעתמש 16 ןב רענל םָא ילא התנפ

 הלוע תיבב חתמה .הליפתמ קוחרו ,הבישיב דקפתמ ישוקבו םימש

 ביגהל לולע אבאה התנעטל ?תלאוש איה תושעל המ .םישדח םיאישל

 .תושק עוגנ ןבהש עמשי םא הלודג תופירחב

 .תורורב תוצע רפסמ ןלהל

 !תורשפ ןיאו ,םודא וק הז .ןופייא סנכנ אל ידרח תיבלש ול ריהבהל

 תונותשע םידבאמש תובא שי !!!העוגרו ,הייולג החיש ומע להנל

 לע ועיפשי םה תיבה ןמ הקחרהו תוריטס תוקעצ ידי לעש םיבשוחו

 .םכלש ןב אוה ,אטוח אוה םא םג .הארונ תועט וזו ,ןבה

 ויחא תא הסג לגרב לקלקמ אוה רשאכ קר ?הזכ דלי םירידמ ןכ יתמ

 ינפל הרות תעד לואשל ןבומכו ,שפנ ינפמ שפנ םיחוד ןיא ןאכ .םינטקה

 .הזכש ינוציק דעצב םיטקונש

 ןוסאפ לע םירמוש םירוהה רשאכש ,םכל רפסא םירחא לש םנויסנמ
 םע בוט רשק לע רומשל ףידעמ ןבה ,םודא-וק םיביצמו ,דהואו יבבל

 .ועבקנש םיללכה לע רמושו ,תיבה

 ןוכתמה !תוליפתו !תוליפתו !תוליפת !תונלבס !תונלבס !תונלבס

 .ןמא .םיבוטו םימש-יארי םאישהל וכזתו חצנמ ףוסבל הזה
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 הפוצח תינלב

 הרפיסש ,הבושח השא לש הרופיס תא ןאכ בתוכ ינא ,הבר תוריהזב

 תקתונמ תינלב םש הבשי" :טוטיצ .הכלה םשל הווקמב שחרתה המ יל

 תופסונ םישנל הארקו ,טרס לע הלש ןופייאב הלכתסה .הביבסה ןמ

 תיעמשמ דח - הל יתעדוה .הווקימה - ךותב - לכה .הזחמה ןמ תונהל

 ."הילע תכמוס ינניא יכ יב לפטת איהש תניינועמ ינניאש -

 ברלו ,רב ןמלק ברה הינתנל ישארה ברל תונפל ןמזהו םוקמה ןאכ

 םהינזואל ריכזהלו ,תוינלבהו תואווקימה לע הנוממה גרבנזור עשוהי

 ברה ,יקסביינק ברה הרותה רש ,רודה ילודג לכ לש םירורב םיקספ

 ןמאנ ונניא 'תושו ןופייאב קיזחמש ימ יכ ,דועו דועו ןהכ םולש ןואגה

 התכאלמ השוע ,ןופייא םע הפוצח תינלבש רבדה תועמשמ !!!תודעל

 ןשפנ תא לקלקלו איטחהל תכל הקיחרה דוע ל"נה תינלבהו ,היימר

 .התדובע עצמאב לארשי תונב לש

 םע החחוש ,הינתנמ הבושח תינבר יכ ,תינשב ןאכ ריכזא ,ףסונב

 ,םיבעותמה םירישכמה תוקיזחמה םג ןהיניב ,הינתנ ריעה תוינלב לכ

 אל עגנה לעופב ?לעופב .רשכ רישכמל רובעל ומיכסהו וענכושש

 .ונגחמב רהוט

 לע תייבתהל יל ןתונ ה"בקה רשאכש ,עדוי יתוא דמל רבכש ימ

 ריבעמ יננה ,הכרעהו דובכה אולמב עגרכו .רתוומ ינניא יזא ,אשונ

 ריעה תושנ םשב םהמ שקבמו ,ריעה ינברל הגהנהה תוכשומ תא

 אל וזה תירסומה התחשההו הדימב יכ ,רדס םש תושעל ,הרותה ינבו

 תוינלבהש ,תואווקימ ינש לש םהיתומש תא בורקב םסרפא ,ןקותת

 .ךכמ עמתשמה לכ םע ,תוינקדצ םישנ ןה םש

15 



 "םכח רישכמ םע שפיט שיא רשאמ ,שפיט רישכמ םע םכח שיא ףידע"

 ה"עשת ןסינ'ו

 הלאכ לעו םינבדבוד לע
 ...ןלישבת תוחידקמ רשא

 - דחא ףא לע אל - 40 ןבכ ידוהי םע שגפיהל יל אצי עובש 1

 ירוחאה אסכה לע עורש היה "לודגה ןואגה" .הנש יצח הזמ שורג

 ינא .ויתומצע דשל דע ,אמטה ךסמל ולוככ ובור קבדומ תינוכמ לש

 ,םיעוסשו םיעורק וידלי תעברא .עמוש ישוקב אוה ךא ובבודל הסנמ

 םחלנו הנוכש הזיאב קורז ןונסחמב ררוגתמ אוה .ותשורג ןיבל וניב

 ימולשת לש תכפהתמה ברחה טהל תפחרמ קפואבשכו ,ומחל-תפ לע

 לבא ,ותייחמל קיפסמ ישוקב ,חיוורמ אוהש ןטקה ףסכה .תונוזמה

 ?תמליש אל .רדסב ?תמליש .גח תצממ שבי רתוי אוה ,עודיכ קוחה

 .תרצענ

 דמול אל ןיידע התאו ?ןופייאה םכל השע המ ורמילק האור התא"

 .הנקת רסח שפיט ומכ רסומ ול ףיטמ ינא "!חקל

 תלוח איה !!יתשא וז" םילימה תא עלוב אוה "ןופייאה אל הז"

 ."ןופייא

 םתוח אוהשכ ,םישרח לש חיש-וד הקד יצח ךשמב ונלהינ רוציקב

 ."...התפתמ אל ינא ...ימצע לע רומשל עדוי ינא" םילימב החישה תא
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 = בש ה ושש שר ה ה ההד ה

 0010/כ
 20 56 ,7רמע'

 תי4ש 6 ,//פייש
 "\ עי 000 ק/0/7

 לר

 ןויקינב ץחור דועו ,ןיטולחל ולש תיבה תא סרה ,םימלגה ץראמ םלוג

 .ויפכ

 ,"וילע םחרל רוסא ,תעד וב ןיאש ימ" ל"זח ירבדב תוינש ןתואב יתרכזנ

 ...וניתומוקמב םיבבותסמ ותומכ המכו .יתמחיר ,לכה תורמל לבא
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 הקיטילופב םיקוסע

 רוהיטל קבאמב תורוצנו תולודג לעופה רלדנהנייפ ןורהא ןואגה ברה

 םילימ ,ץחמה טפשמ תא תסנכל תוריחבה םויס םע רמא ,וננחמ

 ףורטה לש - ילארשיה םגו - ילאסולוקה ןוסאה תבילב קוידב תועגונש

 .םיססורמ םיבובז ומכ םיללח ליפמש יראלולסה

 אלא הדעונ אל ,לארשיב ןאכ היתונויגשו הקיטילופה לכ" :טוטיצ

 עצבתמש חצרה ,יתימאה ןוסאה תא םינקסעהו םינברהמ חיכשהל ידכ

 דועב ,תרחא וא וז הגלפמב םיקוסע םלוכ .עגרו עגר לכ ,שמשה רואל

 .תומשנה יפרוטב שקשקתהל םיכישממ םהינמאנו םהידימלתש

 ."תיתימאה האושהמ םתעד תא החיסמ הקיטילופה

 .ליעוי הז ילוא ,וננשת

 שדוחב ח"ש 20,000 החיוורמש הרוחב לע רתוול

 ךודיש תעצה לע ךל רפסל יתיצר יול ברה" :טוטיצ .ןופאלפ תחיש

 תדבוע ,התומכ ןיאמ תרשכומ ,23 תב הרוחבב רבודמ ,ןכבו .יתדרוהש

 !!!₪ 20,000 -מ הלעמל ,בוט בישקת ,התרוכשמ .הלודג קטייה תרבחב

 השולש .הנותח רוגסל םיכלוה ונחנאש היה המדנ םשה ךורבו ,ונשגפנ

 דרפיהל תלגוסמ איה םאה היתלאש ףוסבלו ,ימצע םע יתטבחתה תוליל

 ."ונממ דרפיהל יל השק" יל רמול הנוגה התיה איה ...רישכמה ןמ

 ?עודמ .ילילש :ןכדשל עידוהל יתטלחה ,ןחה תאישנ ,הימיכה תורמל

 .ירלולסה ןועגישה ןמ הייקנ לבא תינחילצמ תוחפ הרוחב ףידעמ ינא

 .ןודנב ךירמאמ תאירק בקע קר ךכ יתטלחה ,ךמצעל םושרת יול ברה

 ררועל תמרהש הפפכה ,בתוכ התאש םיפיה םירופיסל דובכה לכ םע

 "!םלוכמ לודגה גשיהה איה ,וזה המויאה הפישחל ונתוא
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 יואר רתוי הברה הברה ןוגה גווזל הכזי .מ רוחבהש קפס יל ןיא .הדות

 .ולש יתימאה ןבדבודה היהי רבכ הזו ,ךכוזמו

 ?ולישבת החידקמ

 יל חלש ,ירלולסה עגנב קבאמב אוה ףא קסועה ,השמ םשב דבכנ שיא

 .ןמזייר השנמ ברה ,שידיאב השרדב אשנ ותוא רופיס

 יל רפיס" :טוטיצ .תיתימאה היישעמה תא שידיאל ונל םגרית השמ

 דיב ,תלשבמ ותשאשכ וליפא ,רישכמב םיחנומ ךכ לכ םה תיבבש ,דחא

 עגר לכ תוארל רישכמב תפדפדמ איה הינשה דיבו ,תלשבמ איה תחא

 .ןיינעמ המ ,שדח המ ,עיגה המ

 םא בל המש איה ךיא ,לושיבב תזכורמ אל חטב איה ,ותוא יתלאש

 ?...תיב םולשב תויעב ןיא םאה ,רכוס וא חלמ המש איה

 הלוכי איה ,רישכמב קוסע אוה ,לכוא אוהשכ אוה םגש ,יל הנע אוה

 אמש' לש ששח לכ ןיא ...שיגריש ימ ןיא ,ללכב םישל אל וא חלמ םישל

 ."...ולישבת חידקת

 ןופטרמס תואשונ םישנל רקסה

 רקס השעמל וניהש ,ןיינעמ ןולאש יל החלש ןיצק .נ תיאנותעה

 תרושקתל גוחב רקחמ תדובעכ ,הנפד םשב תיטנדוטס תעצבמ ותוא

 תוקיזחמה תוידרח םישנל תונפומה תולאש 20 -כ רקסב .תואנותעו

 .(ןופייא חנומב קר עוקת ינא .יליבשב שדח הזה טוטרמסה) ןופטרמס

 וא החפשמ ינבש תוששח ךל שי םאה" :תולאשה ןמ ריצקת ןלהל
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 םאה ?עודמ (?לשמל םידלי) פאסטווב ושמתשי ךלש םירחא םיבורק

 יבורק ?ךידלי ?לעבהמ ?םאסטווה לש שומישל תוילילש תובוגת ויה

 ?וב שמתשהל תטלחה עודמ ,ןכ םא ?החפשמ

 .תיצמתה ןאכ דע

 ,ןופטרמס תואשונכ ורתואש תוידרח םישנ תואמל חלשנ ןולאשה

 .ותוא םסרפת הנפד התוא םא אלא ,רקסה תואצות תא ידיב ןיאו

 םישנ תעונת" התואב יתרכזנ - תולאשב ןויע ךות - ימצעשכל

 השאה חופיק לע תוינורטו תונעט ןהיפבו ,תסנכל הדדומתהש "תוידרח
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 .'וכו 'וכו ,התחנזה ,תידרחה

 ןופטרמס הל ןיאש הידוהי השא .םלועב רורב יכה רבדל בל ומיש

 איה ,אמא איה .שארב תונועגשו תונוימד םוש הל ןיא ,'תושו ןופייא

 איהו ,דיב ןופייא הל ןת .ת"ישה לש תב איה ,תדבוע איה ,שיא-תשא

 ,קובסייפב (???) רטיווטב ,םאסטווב תוכושח תוניפל הל תשלוג רבכ

 .ל"חר ...תסנכל הל הצר איה ףוסבלו

 הלש רקסהמ דרתש ,הנפד ,איהה תיטנדוטסל הל דיגהל יתיצר

 תוקיזחמ אל תוידרח םישנ יכ ?עודמ .רשב םוש ול ןיא יכ ,ןיטולחל

 - תושובל ןהו תוקיזחמש המכ שי םאו ,הלאכש םיבעותמ םירישכמ

 .לוכיבכ קר אוה הזה לוכיבכה זא ,תוידרחכ - לוכיבכ

 !?הנפד ,הז תא תנבה תא

 עישוי קדנסה

 יל שי .הכובו ךלש רמאמה תא תארוק ,םורדהמ השא ינא ,יול ןודא"

 לע ץחולו הניפ וזיאב םירומיש לעפמב בשוי ,תורשכ חיגשמ 20 ליגב ןב

 ינא ,רישכמל ץרו הקד יצח קוידב חלקתמ ,לכוא אל ,רבדמ אל .ךסמה

 תא ךפה אוהו ,רישכמה תא ול יתמלעה תחא םעפ ,תדנדנמ ,ול הכוב

 ."?ותיא תושעל המ .ףרט תייח ומכ קעוצ תיבה

 איה זאו ,וזה תורכמתהל הפורת ןיא תגשמ ידיש המכ דע ,ךובנ ינאו

 ."...ולש קדנס היה ל"צז הידבוע ברה ןרמ" טפשמ דוע תשחול

 םאבצ לכו םימשה תא ךופהי קדנסה ,היתמחינ ,ת"ישה ידסחב זא

 .שארה תא ךלש ןבל רדסיו

 .יאוולהו ."ןמא" הרמאו המחנתה איה
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 ה"עשת ןסינ ג'י

 :ל"צז רנזאו יולה לאומש ןואגה ברה רודה קסופ

 ןטש השעמ - ןופייאה"
 הנתינ זאמ רתויב ארונה

 "לארשיל הרות

 ,קנחנ ינאש יתבשח .םיבתכמ ינש סקפב יל ודרי עובשה תליחתממ

 רהוטל קבאמה תורמל ,תואנה יוליגה ןעמל .ררחתסמ ,ףלעתמ

 ץראה םעו רּוב ןיידע ינא ,הכורא הפוקת רבכ ןאכ להונמש ,תרושקתה

 םישנא הברה ךכ לכש הקומעה הנמדמב ,וזה העווזב השענה לכב

 לגוסמ אל דחא ףאש ,םייארונו םימויא תונוסא תשחור איה .הב םיעוקש

 .םינפהל ,ןימאהל ,ןיבהל

 טטצל - ול המודה ןמו רועיכה ןמ קחרתה תאפמ - לוכי ינניא ,ירעצל

 םסרופיש המו ,וללה םיבתכמה לש םיעזעזמה םיעטקה ןמ רכינ קלח

 .םחרי םשה .ןוניס רחא ןוניס רחא ןוניס וניה ,ןאכ

 ,לודגה םלועל חותפש ,הזכ רישכמ קיזחמש ימ ,הנותחתה הרושב

 וא ,ערה הרקמב ש"אעד לש דבאתמ אוה ,תונושה תויתרבחה תוצובקלו

 !!!תיעמשמ-דח דבאתמ אוה .בוט רתויה הרקמב סאמחה לש דבאתמ
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 "ארונה ןברוקה תחפשמ"

 ,ונלש םיבוטהו םיליגרה םייחה תוינש ךות" :1 'סמ ןנוסמ טוטיצ

 םיכרד תנואת .ילע לפנ הז ןיאמ יתעדי אל .תעגושמ תלוברעמל וסנכנ

 הז ןייטשניול תיבב םייתנש לש םוקישו םירביא תעיטק ללוכ ,המויא

 ...החפשמה תא םקשל םייתנש ונל חקל ...ונרבעש הממ לק רתוי הברה

 תא ונדביא ,םילכ ירבש ונחנא .ללכב םא ,לולסמל םידליה תא ריזחהל

 חכשיי לכהש הווקת וז ונתוא קיזחמש המש המוד ,ונמצעב ןומָאה

 דחי ,םלועבש םינופייאה לכ תא שאב םילעמ ונייה ונלוכי וליא .םלעייו

 ."ארונה ןברוקה תחפשמ .סנא'צ ןיא לבא ...םהלש םיאיצממה םע

 "םידורפה תחפשמ"

 קחשמש ימ" :אילפהל ןנוסמ אוה ףא ,ינשה בתכמה ןמ 2 'סמ טוטיצ

 ינימ לכל םיליימ חלושש ימ ...ולש החפשמה לע רמהמ פאסטאווב

 ,יפואה ישולח לבא ,ןגרפמ ,ךייוחמ ליחתמ הז .ףוטחי ,תוליפא תוניפ

 דוע .וישכע אל םא .םילפונ ,"תוירעל סופורטופא ןיא יכ" הלאכ ונבורו

 החפשמה ייחש יוכיס םוש ןיאו ,דבכ ריחמ ךכ לע םלשמ ינא .טעמ

 קועצל םיצור ונייה ךתושרב לבא ,דוביאל ונכלה ונחנא .ומקתשי ונלש

 החפשמה ייח לע ,םכלש תויגוזה לע ורמשת" :ךלש םיפדה יבג לעמ

 בשוחש ימ יכ ,םכמצע יניעב םימכח ויהת לא .םכלש םידליה לע ,םכלש

 ומכ ימצע ןוחטב אלמ אוה וישכע םא םג ,לופי חוטב קזחו םכח אוהש

 .םידורפה תחפשמ ."סונייקוא

 םירחא ררועלו ,רבדלו רבדל

 ןמזמ אל יתשגינ" :יל רפיסו םורדה ןמ דידי ידרשמל סנכנ עובשה
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 ,הנממ הרזע ךירצ יתייהש היתד הדיקפ םש הבשי .בושח דרשמ הזיאל

 הל יתעמשה ,ןודנב םיבושחה ךירמאמ תריוואב .אמט רישכמ הידיבו

 המצע תא ץרתל התסינ איה .תונידעה אישב לבא תובהל בצוח םואנ

 ןופאלפב הילא רוזחל יתיסינש ךכב ליחתמ 'ב קרפ .'א קרפ םייתסנ הזבו

 .דאמ יל הבושח התיה הלש הרזעה .תמלעתמ ,הנוע אל ,הנוע אל איהו

 .יתוינפמ תמלעתמ איהש יתננולתהו ,הדרשמל יתעסנ ץוליאה ףקותמ

 התאו ...שדח ןופאלפבו רפסמב ףלחוה ילש ןופייאה ,ינודא החילס"

 ."ךכל רישיה םרוגה

 םיינזוא שי יכ ,ררועלו רבדלו רבדל ךירצ ?יול ןודא הנקסמ המו"

 ."דובא בצמהש ךל המדנ םא םג תובושק

 .יתמנפהו יתדמל .הפי
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 "ףדור ןיד שי - רשכה ןופאלפל םג"

 תוכלהב קסועה "יכדרמ ישובלמ" ןייוצמ רפס רואל אצי רבכמ אל

 לאומש ןואגה ברה רודה קסופ לש ויקספ יפ לע ,השודק ירדגו תועינצ

 .ל"קוצז רנזאו לחר ןב

 :"יולה טבש" לעב לש ויקספמ םישדוחמ םיטוטיצ רפסמ ןלהל

 תניחבב אוה ולש תואיצמה םצע - רשכה ןופאלפה וליפאו - ןופאלפה"

 ואצמיה םוקמ לכב ,הלילבו םויב םדאה תחונמ תא ףדור אוה ."ףדור"

 ללוכל םיאבש םיכרבא םיאור ונא ונניעב ...ושפנל חונמ ול ןותנ יתלבל

 םיברה תונוועב - ךוותבו "ןשוחה תוצק" וא ,ארמג רפס דיל םיבשייתמ

 ...םתיב ינב םע דימתמ רשקב תויהל ידכ רישכמה תא םיחינמ םה -

 דמוע ינא ...הזה רודב הראשנש שפנה תחונמ תא ונמעמ לזוג אוה ירה

 וב שודק םוקמל ,שרדמה תיבל ןופאלפ סינכהל רשפא ךיא לאושו

 ."הלילו םמוי הרותב םיגוה

 סיכה ךותב ןופצש "ינופצה"

 רציל ול שי תומש העבש" :ל"קוצז רנזאו ג"הרה לש ויפמ ףסונ טוטיצ

 ובילב דמועו ןופצש ערה רצי הז ..."ינופצ" וארק לאוי איבנה 'וכו ערה

 וניפצהל ןתינש ,ןופאלפה רישכמ אוה "ינופצה" ונרודבו ...םדא לש

 לארשיב םירוה .םאהו באה ינפמ ותואיצמ תא םילעהלו סיכה ךותב

 אמזוג אלל ...הב םינותנ םהידליש הנכסב םישיגרמ אלו םיעדוי אל

 לכ .הפוריאב ןהו ב"הראב ןה ,לארשי ץראב ןה וברחנ תומלש תוחפשמ

 היה אלש ןטש השעמ לש האצות ונינפל שיש ,הרורב הייאר שמשמ הז

 .ןאכ דע ."לארשי םעל הרות הנתינ זאמ והומכ
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 דחא רפסמ חצור

 :םיבוטו םיבר רוד ילודג דועו רנזאו ברה לש וירבדב קדקדל םא

 ןטשה ס'לכת ,"...הרות הנתינ זאמ והומכ היה אלש ןטש השעמ..."

 סרוהה בירחמה אוה ,הרות ןתמ זאמ דחא רפסמ חצורה אוה ירלולסה

 ללוכ ,לגעה השעמ ללוכ םלועבש תורזה תודובעה לכמ רתוי לקלקמהו

 לד לע תולעהל םיחילצמ םתאש תוואתה לכ ללוכ ,ירמז ישעמ ישוע

 .ןטש המכו ,הזה ןורישכמה םימת המכ .םכלכש

 הנוכנה תצבשמל יסנכה...

 גוס הז ןופייאהו טנרטניאהמ תורענתהה" הבושח השא יתוא הלאש

 ןתינ המ זא ,םיבר םינעוט ךכ ,הב דומעל לוכי אל רוביצהש הריזג לש

 "?תושעל

 .רבדב תובושת יתש ,ךתושרב

 םיחילצמ םיבוטו םיברש הדבוע ,הב דומעל לוכי ןכרוביצהש הריזג וז .א

 שי ,תותפשאל ונליפמש ערה רצי ונלביקש ומכו ,תונערופ םרטב טלמיהל
 .וב שמתשהל ךירצ .ונעישוהל לוכיש רוביגו בוט רצי ונל

 שיגרמש ימ .התוא ףיצהל העשה תבוח לבא ,השק תצק הבושת וז .ב

 ןוניסה ךילהתבש עדיש בושח ,הב דומעל לוכי וניאש הריזג וזש

 ךירצש תלוספה אוה ,הסיעבש רואשה אוה ,םלועב גיהנמ ה"בקהש

 םעמ תישימח קרש ונל רפסמ שרדמה ,םמתינ אל ואוב .הנממ רטפיהל

 תכמב חצנל ודבא ראשה ,םירצממ ואצי ("...ולע םישומחו") לארשי

 ?הזה ןטשה לש ךסמה ןמ םילודג רתוי הכישחו ןורווע שיה .ךשוח

 .הנוכנה תצבשמל ךמצע תא סינכהל אוה ,יתריבג ךל רתונש המ
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 .הב םיעקוש 'ב ףיעסב ,האמוטה ןמ םיצלחנ 'א ףיעסב

 תרושקת םע רקיעבו ,חמש רשכ חספ גח .ונתריחבב ןותנ ,ןבומכ לכהו

 .החלצהב .הרוהט

 !!!רשכ קר
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 ה"עשת רייא ז"כ

 גניטיירה איש

 העברא-השולש ירחא םייתסי הזה יתעווזה אשונהש ימותל יתבש 1

 גניטיירב םלועמ יתלקתנ אל ,ןמאיי אל .זנגייו לעניי רוטהו ,תועובש

 םירופיס הָנָקב םנשי דימת ,לכל לעמו ,תובוגת רופסניאבו ,הזכש םיהדמ
 םיביצמו תרושקתה רהוטל קבאמה תא םיקזחמה ,םיפלאמו םישדח

 .םיניינעה תרמצב ותוא

 ונניבש ךרד-ירשי לש הרובגה ירופיסמ םהדנ ינא שדחמ םעפ לכב

 ."ןקתנ וישכעו ,וניעט" :םידומ רשא

 .ךרדל םיאצוי הדייה .םהמע ונקלח יהי

 " ..יתונב תא ,הנווכ ילב הלקלק הנכשה"

 ה"עשת ןסינ .בתכמ

 !בר םולש יול יבוק ברל

 הילאוטקאה רוט לע םגו ,ךלש םירופיסה לע תגנעתמ ינא עובש לכ

 ירישכמו טנרטניאה דגנ ךלש המחלמה תא ."םויל םוי"ב בתוכ התאש

 ךירצש ימש ,רוט לש גוס ןמ הזש יל הארנ לבא ,הכירעמ ינא תיחשמה
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 ארוק ,ךומכ דגנתמ ה"בש ימו ,םירבדה תא ארוק שממ אל ,ותוא אורקל

 ילוא ,(תועונצה םישנה אקווד תועיגמ ,תועינצ יסנכלש ומכ) הקיקשב

 .הזה לובלבה לכ ךותב יופשה אוהש ,שיגרהל ידכ

 טנרטניאה ינפמ םירמשנה םתואל ,רפסל יוזה רופיס ,ירעצל שי יל

 .ץורפה

 םירישכמ וגישה ילעמ הנכשה תונב ןכו ילש תונבה ,יצחו הנשכ ךשמב

 ,הקספה ילב תועש יבג לע תועש ךשמבו ,טנרטניא טולקל םילוכיה

 ושלג ןה ,הלילה לש תונטקה תועשה דעו םידומילהמ ורזחש עגרהמ

 .ןתאנהל

 ,םינכשה לצא רוקמה תא אוצמל יתיסינ .טנרטניא ןיא תיבב ונלצא

 .ילא דומצב םירגה םינכשה םה ,רוקמה םהש יתדשחש םינורחאהו

 תונבה ,רחא תיבמ לכוא םילכוא אלש שממ םיקידצ לש גוסב רבודמ

 םש להנתמ לכה ,חבושמ דסומב שידיאב תודמולו תומצ םע םהלש

 הדובע ךרוצל אלא ,בשחמ ןיא ןבומכ םגו ,תורמוח יבג לע תורמוחב

 ;דבלב

 ןתוגהנתה דגנ יתוחוכ לכב םחליהל יתיסינשכ יצחו הנש ירחא קר

 תונבה לש הפ תטילפ ךרד) תיטרפ החגשהב יל ררבתה ,יתונב לש

 תונוימדבש ועדי יכ ,תודוס ידוסב ךכ לע ורמש ךא ,רוקמה והמ ועדיש

 שי םינכשלש (...ולאה םינכשהמ אב הזש בושחא אל ,ילש םיקוחר יכה

 ."ביתנ" תרבח ידי לע םוסחש טנרטניא םהל קפסמש ,קזב לש "םדומ"

 ,הלש בשחמה תא המסח - התומימת בורב - ילש הנכשהש היעבה

 ןאמ לכל ישפח טנרטניא הלבגה ילב קפיסש ,קפסה תא המסח אל לבא

 .הרומג הגגשב לכהו ...יעבד

 ןיא השענה תאו ,תיבב יל םרג הז ןברוחו סרה הזיא גשומ ךל ןיא

 הנלבקתתש ךרבתי 'הל םינונחתו תוליפת ידי לע קר ילוא ,בישהל
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 הבירמה תא םקשלו רוזעל ולכויש (דואמ ונוצר תושעל הצפח ינאשו)

 הנכשה לש ידיימה קותינהמו ,השיבמה "תילגתה"מ האצותכ הרצונש

 ."םדומה" תא ילש

 םיסנמש הלא לע םג וסוחיש ,םהינימל םימימתה לכ תא ריהזת ,אנא

 .םתיבב הרהט לע רומשל

 .מ ,םוצע באכב

 .בר םולש .מ''בג

 ענמי אל ה"בקהש ינחטבומו ,הבר תונריע שרודו ,עזעזמ ןכא רופיסה

 הברהו ת"ישה ידסחב ןקותי ךנועמבש תוועמהו ,םימתב םיכלוהל בוט

 .ךיתוליפת תוכזב

 .הבושחו הנטק הרעה

 הלאל הנושארבו שארב דעוימ ,תרושקתה תרהט אשונב רוטה

 ולא םה .ןישיב ןיערמה ןמ םנועמ ןויקנו תרהט לע תוריסמב םירמושש

 םע ונל ראשייש ידכ ?המל ,זוריז לע זוריזו ,קוזיח לע קוזיח םיכירצש

 .לארשי

 לע 'תושו םינופייאהו טנרטניאה וטימהש ינחורה ןברוחה ךילהת

 יבר ןואגה ירבדכ) הרות ןתמ זאמ םיעיווזמהו םימויאה ןמ אוה ,ונמע

 םיטעומה םימולהיה תא ליצהל לטומ ונילעו ,(ל"קוצז רנזאוו לאומש

 רבדלו בותכל ונל םימשה ןמ םירשפאמש עובש לכ ,ןכלו .תחש תדרמ

 דוע ,קזוחי תיב דועש תנמ לע תאז השענ ,הזה "טקשה חצורה" לע

 .ויכרד ןקתיו ויניע חקפי לעב דוע ,רישכמ ףילחת השא
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 תאצל יוכיס טעמכ ןיא ,וזה םוהתל ולפנש םיללמואה בורל ,ירעצל
 רבעמו ,ןאכ םהל הפצמ המ הנבותו תעד לש ץמש םהל ןיאו ,םשמ

 .ןאכל

 הזו ,תועונצ םישנ תועיגמ תועינצ לש סנכ לכל ןכא ,המישנ התואבו

 ףוסבו ,תועונצ הנייהת ןהיתונבו ,תועונצ הנראשת ןה יכ ,בוטו אלפנ

 לצניהל וניכזש ונכלמל הדונ ,יתימאה ןוניסהו רּורָּבה שחרתישכ םויה

 .הסיעבש רואשה ,הלילח אלו הייקנה תלוסה ונאשו ,וזה האושה ןמ

 גח ברעב .חמשמ ןותנב ךתוא עיתפא ,יחכונה רוטה ךשמהב לבא

 .ןמואי יתלבה תא ושעש תוהמא שולשמ תוחיש שולש יתלביק חספה

 .יול יבוק .הכרב יאש

 "..דוביאל וכלה םירפסמ 2,000 - ותוא יתצפינ"

 .תסנכנ החיש

 רמאמה תא יתארק עגרכ .תלבלובמ ידו תרעסנ דאמ ינא ,יול ברה"

 ןטש היה אל הרות ןתמ זאמש ,קסופ ל"צז רנזאוו ברה וב ,ןורחאה ךלש

 ירפסמ 2,000 דוביאל יל וכלה .רישכמה תא יתרבשו ...ןופייאה ומכ

 ."?!בוט יתישע םאה ...יוביג םוש יתישע אל !!!ןופלט

 ...ךלש שפנה תוחוכב אנקל יואר טושפ ,םימש םש שודיק תישע

 זירז רשק בייחמה ,הלודג הרבחב ריכב דיקפת יל שיש עדתש יתיצר"

 םיקחשמ םהש יתיאר ןיבל ןיבו ,םידלי הששל םאינא ...תוחוקל תואמ םע

 רובשל ץמוא יתלביק וישכע קרו ,תיבה יניינעב הקוסע ינאשכ רישכמב

 ."...קוזיחה לע הדות ...ןנוסמו יקנ רישכמל רובעלו אמטה תא
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 "ונשפנבש רקשהמ ונל סאמנ"

 .החיש דוע

 יד ,לק אל ,םינופייאהמ רטפיהל עגרה ונטלחה ינאו ילעב ,יול ןודא"

 ,הרירב ןיא לבא .תורכמתהה תשוחת תא ריכמ אל יאדווב התא ,דיחפמ

 !תיחשמ הז :הרמה תמאה תא חייטלו ,ונשפנב רקש תושעל ונל סאמנ

 ."ךל הדות !תיחשמ הז !תיחשמ הז

 .תנוחיש דועו

 .םירשכ אל םירפסמ םע דואמ םינשי םינופאלפ ונל שי ,יול יבוק 'ר"

 ,םירוהט ,םייקנ םינופאלפ ינש ונינק עגרה .ונשפנב ולעפ ךלש םיקוזיחה

 ."םירשואמ ונתוא תישע .םירשכ םירפסמ םע

 ?רוביצה חילש לש ןופייאה הבכ הכרב וזיאב .םיהדמ

 דחא םע ,חספ דעומה לוחב המייקתהש החיש דוע םכינפל הנה
 .הינתנ יבשותמ

 .הווקת-חתפב םיעושעש קראפב יידכנ םע אצמנ ינא ,יבוק 'ר"
 ודוה םורי .יתפרטצהו ,החנמ תליפת והשימ הפ ןגריא העש עבר ינפל
 ,וסיכמ ןופייאה תא ףלש ,"..יבשוי ירשא" דיגהל ליחתה רוביצ חילשה
 אוה תוקד המכ ירחא .רישכמה םע הרשע הנומש ללפתהו שידק רמא
 הליפתה תולימ תא ארוקו ןופייאב עוקש םדא-ןבה .ץ"שה תרזחב לחה
 לכו הווקת יהת לא םינישלמלו םינימל" הכרבל עיגהשכ .תוניתמב
 ןופייאהו ךישחה ךסמה ,הירטבה ול הרמגנ "...ודבאי עגרכ םידזה
 םיללפתמל ןמיסו הפ-לעב הליפתה תא ריכמ אל ודוה םורי ...הבכ
 ול חקל הז ...ךבסהמ ותוא איצויש והשמ ...ןופייא וא רודיס ול ונתיש
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 .הכובמ לש תוינש המכ

 םילימב הירטבה יוביכ לש םיהדמה ןומזיתהש ,יול ןודא הָדּות לבא

 "!!!םיהדמ אוה - ודבאי עגרכ םידזה לכו"

 וניתובא וליא" :םיחכונל רמא םכח דימלת ידוהי ,םיללפתמה דחא

 תא םלצלב םיקוסע ויה יאדווב םה ,םינופייא םע ףוס םי תא םיצוח ויה

 האר אלש המ םיה לע החפש התאר' תא ונל היה אל זאו ,ערקנש םיה

 דע ."ןנובתמל ארונ ."..םיה תריש תא אל םג ןבומכו 'יזוב ןב לאקזחי

 .ןאכ

 םימשה ןמ זובה תניצס תא תווחל ידכ ,רלוד 1,000 םלשל ןכומ יתייה

 .ונייד ...ךכב התא תיכזש ,איה יתמחנ .לוספ ןזח ותוא יפלכ
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 ?םירוה ילב םותי שיגרמ ינא עודמ

 תיתנשה הפיסאה הכרענ ה"עשת חספ דעומה לוח ימי ךלהמב

 ר"ומדאה אשנ הב ,ב"הראב תולודגה תויודיסחה תחאב קוזיח תשרדו

 בחרה רוביצה לש תורכמתההו היגולונכטה יעגפ לע תדחוימ השרד

 .ןופטראמסה ירישכמל

 םהל רמולו םידליה לע דובעל םילגוסמ םהש ,םירובסה םנשי"

 םילאוש םידליה לבא" ,ר"ומדאה רמא ,"הסנרפ ךרוצל רישכמב רבודמש

 ."תוישוק 4 הנשה לכ ךשמב םהירוה תא

 !הסנרפ יכרצל אל הזש עדוי ינא ?הזכ רישכמ ךל שי עודמ אבא .1"

 ךל ןיא עודמ .3 ?תדבוע איה םג םאה ,הזכ רישכמ אמאל םג שי עודמ .2

 םכל ןיא עודמ .4 ?הסנרפ יכרצל הז םג םאה ,רישכמה לע ןוניס תכרעמ

 "?םירוה ילב םותי ינאש שיגרמ ינאו ילא ןמז

 ."היגולונכטה ירישכמל ונייה םידבע" ,יברה בישה ,"אוה ץוריתהו"

 שיגדהו ,םיירלולסה םינופלטה ילעב לע םג ר"ומדאה רביד ךשמהב

 .הליפתה ףוס דע ,תסנכה תיבל םאובב רישכמה תא תובכל הבוח יכ

 עצמאבו ,םיללפתמה םישנא רידת האור אוהש רפיס ר"ומדאה

 .העדוה וא החיש ולביק םא קודבל םילכתסמ

 ,הקד הכח ,םלוע לש ונובר" ,הליפתה עצמאב ת"ישהל רמול ומכ הז

 ."תוארל בושח רתוי והשמ וישכע יל שי ,ךילא ללפתהל בושא ףכית
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 23.4.15 - ה"עשת ןסינ 'ד

 ,ןופייא ותשאל רשיא
 ...תובוחרב בלכ זמב קזרזל

 רודמהש זאמ .הרצק המדקה ןכ ינפל ךא ,ער רופיסב םעפה חתפ%

 םיסקפ וא ןופאלפ תוחיש ללכ ךרדב וילא םילבקתמ ,וקבאמל אצי הזה

 דעו ,ךרדה עצמאב הרזעל השקב וא ,הבוטל םייוניש םבוחב םיאשונה

 .רזעל םהל דומעא ,ןיבמ יבילו תבשק ינזואש המכ

 ,ישילש וא ינש רוקמ ךרד ילא םיעיגמ ,םייארונהו םייגרטה םירופיסה

 אוה וילא םונהיגה תא ףושחלו ,רפסל שייבתמ טושפ ןושארה רוקמה יכ

 ,הבושתב רוזחלו םיעצפ קקלל ,ולש העווזה ךותב ססובל ףידעמו לפנ

 רתויה הרקמב ונוק ןיבל וניב וא ,ערה הרקמב ומצע ןיבל וניב לבא

 .בוט

 ינאש 50 ןבכ (!!??) םימש ארי ידוהי ינועמ תא דקפ רבעש עובשב

 יוארה ןמ ךא ,םוגע ךכ לכ וילא חנצ אוהש לפשה .הקדצ שקיבו ,ריכמ

 .םודא הרהזא תוא םיינשקעה רובע שמשיש

 תיבל ץוחמ ינא .םחל תפל יתעגה ,יול ןודא" :ןבומכ ןנוסמ ,טוטיצ

 ברח ...ידכנ תא םגו ,ידליו יתשא תא יתדביא ,תובוחרב בלכ ומכ קורז

 ינפל ןופייא יתשאל יתרשיא רובידה תא ביחרהל ילבמ .ימלוע ילע

 ."סיכב שורג יל ןיא ...ונלש תיבה עדגנ זאמו ,םייתנש
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 קספ לע תעמש םאה" ויתלאשו וילע יתמחיר אלש איה תמאה

 סרוה ,םיתב קרפמ ןופייאה תקזחאש רודה ילודג לכ לש רורבה ,הכלהה

 ."?תוצרפ ץרופו תוחפשמ

 אל הז ילש חוטב יתייה לבא" ,בולעו הגונ יל בישמ אוה "יתעמש"

 ."הרקי

 םילימב ונגיב שגפמה תא םכסל אלש יתלוכי אל לבא ,הקדצ ול יתתנ

 ."וילע םחרל ךירצ אל ,תעד ול ןיאש ימ" תובקונה

 !הלצה וז - הנשלה אל וז

 ,יול ןודא" :ידוהי רשקתה תוצחל בורק ןורחאה שדוק תבש יאצומב

 הל היה ...ןופייא השכר ךוניחב תקסועה תידרח השאש יל עדונ עגר

 ."ליצהל הסנת ,הבוט השאב רבודמ .התע דע רשכ רישכמ

 םיינזוא לע ולפנ םירבדהו הלעב םעו המע יתחחוש ,יתססיה אל

 .תרושקתה רהוטל הרזח תרבגה .ןיבמ בלו תובושק

 רוביד הז ,הריסמ וז ,הנשלה וז ,ןודאה השעש המ אולהו" :ינולאש

 ."!!!ערה ןושל

 אמט רישכמ ודיב זחואש ימ יכ ,רודה ילודג וקספ רבכ .סחו הלילח
 הזה םלוע דבאמ אוה ,רהנב עבוט ומכ אוה ,(תישפנ) ןכוסמ הלוח אוה
 האייחה ךירצו ססוג ל"נה יכ עירתהלו חוודל ךירצ ןכלו אבה םלועו

 וזה הרוחשה הדובעה תא תושעל חמשא םירבד לש םפוגלו .הפוחד

 עונכש תחיש ושעתש ףידעו ,ללכב לק אל ילע סמועה יכ םא ,םכליבשב

 .ילא םינופ םרטב תחא
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 !םיהדמ רופיס

 תומת יתוחאש ללפתת םא"
 "ןופייאה תא קורזא

 תוריעצ ינפב שרד ,א"טילש דיאז םייח ברה ץכ-סדרפ לש הבר

 המייתסה ותשרד .קוזיח רנימס תרגסמב ,ןתבצחמ רוכל תוברקתמה

 הנכומ ינא" הרמאו הרענ וילא התנפ דמעמ ותואב .תוצח ירחא 2:30 -ב

 ."?ןכוסמ אוה המל יתוא ענכשת קר .ןופייאה תא קורזל

 ,וישכע וא" הבישה וזו תרחמל עונכשה תחיש תא תוחדל שקיב ברה

 .ןזוא ורכש תונב רפסמ דוע םעו ,המע תבשל ץלאנ ברה ."אל ללכב וא

 ןופייאה תא קורזל הנכומ ינא םג ,ברה" הרמאו הרענ המק 3:30 העשב

 ."תומת יתוחאש ללפתתש יאנתב ,ילש

 בצמב םייתנש תב הנטק תוחא יל שי" הריבסה איהו ,עזעדזה ברה

 ונלש אמא .תומת איהש םירמוא םיאפורה .םישדוח העברא רבכ ,ינפוס

 ןיא לעופב .תללפתמו הב תלפטמ ,התטימ דיל םישדוח 4 רבכ תאצמנ

 "אמא ונל היהת תוחפל ,תומת יתוחא םא .אמא ונל ןיא םגו תוחא ונל

 .הריבסה

 בוטה תא השעי ה"בקהש ללפתהל ןכומ ינא" ליבגהו הנענ דיאז ברה

 ."ןמחר אוה ...בוט המ עדוי אוה ,ךתוחאלו ךמאל ויניעב

 .ןופייאהמ הדרפנו המיכסה הרענה

 תוחאה .ןוסניליבב ץרמנ לופיטל הקלחמב ,רקוב תונפל 4:00 העש
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 תררועתמ םִאה .המהדת תקעצב תצרופו רדחל תסנכנ תישארה

 תקוניתה הבושי הטימה לע .ןמאיי אל הזחמב תופוצ םייתשהו ,הלהבב

 .ןהל תודנדנתמ הילגרו תוכייוחמ תוחוקפ היניע ,םייתנשה תב

 רסוחמ האצי הנטקה תוחאה ,דמשוה ןופייאהש ירחא העש יצח

 .םיניקת םייחל הרזח ,ךשוממ הרכה

 "תושק תולחמל םרוג טנרטניאה"

 שמתשמש ימ" :ל"קוצז רנזאוו יולה לאומש ברה לש קספ ךותמ

 .הלוספ ולש ם"תס תביתכו הפירט ותטיחש ןופייאבו טנרטניאב

 ,תורצה לכל איבמו ןלציל אנמחר תושק תולחמל םרוג טנרטניאה

 ."ותמגודכ ןכוסמו תיחשמ ילכ ארבנ אל םלועה תאירב תומימ

 אצי הז ,יתרמא ינא אל .איבמ הז תושק תולחמ ?םתנבה ?םתארק

 .אסריגמ הימופ קספ אלש ,רודה יקסופ ןקז לש וסומלוקמ

 שיגרהלו לוספ רישכמ קיזחהל ךישמי ,ףוצחו שפיטו שפנ הלוח קר

 תורצו תושק תולחמ לש הער חור תפחרמ וביבסמ רשאכ עוגר
 .תומויא

[8 



 "הרוהט תרושקת = הרואו החמש ,הסנרפ ,הכרב ,החלצה ,תואירב"

 ה"עשת רייא א"י

 :ןנערמ שודיח
 םיללקמ םינופייאה ידלי

 ..םהירוה תא םיזבמו

 .ונלש ןטקה קבאמה תרגסמב שדח ילילש איש רבשנ עובש 1

 ,הבר תוריהזב ,בושו .םלרוג רמ תא וכיבו ,םירוה גוז ילא ורשקתה

 הנה ,אבה טסקטה תא רשאת ןותעה לש תרוקיבה תדעוש החנה ךותמו

 וז לבא ,ךל רפסנש המ עומשל ךל היהי השק ,יול ןודא" :םכינפל אוה

 הזבמ !!!ונתוא ללקמ ,23 ןב ,רבעשל הבישי רגוב לודגה וננב .תואיצמה

 ףאש ,ותומכ גוהנל הרשעה ןב ויחא תא ןברדמו דדועמ אוה !!!ונתוא

 ,יוזיב ,םתומכ םתוחא םג .ידמל עורפ גהנתמו הבישיה ןמ רשנ אוה

 .ןאכ דע ."!!??םישוע המ !!!םייח םניא ונייח ,יוזיב

 לש ישפנה חצרה תוזחמל הפושחה וזה היישילשה יכ ,ןייצל רתומל

 ,םירוה גוז ללמאל הז ,םהל רתונש המו ,לוע לכ הקרפ ,'תושו םינופייאה

 .םיסיסרל הרובש םתמשנו תולכ םהיניעש ,ידמל םישולח

 ריהבנ ,םירוה תללק לש הלא םייארונ הרות ירוסיאל סנכיהל ילבמ

 ,ותיבב הלא םיערופ קיזחמש ימ יכ ,תושיגרה אישבו ,תחא לגר לע ןאכ

 הדבועה ,רמולכ ."לושכמ - ןתת - אל -רוויע -ינפל"לעראשה ןיב רבוע
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 == ו - 5 -תוההמהוהיוחעאיוח עמה הם הטואמהה/הטר- ההקמה שמם השהה ההמההתמאטאק

 םצעב רשא ,םירוהה לש עשפ אוה ,תיבב םירתונ ןיידע הלאכ םידליש

 התואב ללכיהלו עושפל םהידליל םימרוג ,םילתכ םתוא ןיב םתוחכונ

 .הארונ תימיימש השינע לש הירוגטק

 .(היכובה המשנב יל רומש ,םירוביגה לש םמש) ץצופתהלו ,עומשל

 ?אלפ תפורת שיה

 תורדרדהה ךילהת תא ינזואל טרפ ,ריכב ינרות דיקפת לעב ידוהי

 םיחילשו םינבר ,יעוצקמ ץועיי ,לכה הסינ אוה .הרשעה ןב ונב לש

 תועווזב קוסעלמ - הבישיה ןמ קחרוהש - ונב תא אינהל וסינש םיפסונ

 .אוושל רישכמה

 גהונ הזה רענה ,םיציקה לכ ולכ םש ,ןושארה רופיסל דוגינבש אלא

 ויניינעבו ומצעב עוקש ךא ,ףצחתמ אל ,תוכילה םעונב וירוה יפלכ

 .ובצמ חכונ תובצע הלגמ אוה הבר הדימבו ,םילקולקה

 תועשל םלענ ךא ,םינטקה ויחא תא לקלקמ וניא ונב יכ ,רפיס באה

 .הלילבו םויב תוכורא

 .עוושמ אוה "?אלפ תפורת שיה"

 טלחהב יושע הזכ רענ ,ןודנה הרקמב לבא ,אלפ תפורת ןיא !אל

 ,םייתחפשמה םיללכה תא רבוש אל אוהו רחאמ ,הבוטל תונתשהל

 םימש-תארי לע דיעמ הז .ויחא לע הערל עיפשמ אלו ומצע תא רָדמִמו

 .ארונה לוקלקה תורמל הנידע שפנו

 ול םיפיטמש לבוס אל אוה .ול ףיטהל אל .ותוא בוהאל שי טלחהב

 ,ויתוגהנהמ הבזכאו ןוצר תועיבש-יא עיבהל ןתינ םנמוא ,ול םימאונו
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 ,תונלבס ,הזה הרקמב בושו .תוקיחרמ קרש ,תוינעגופ םילימ ילב םג
 .קחשמה םש אוה קופיאו

 !!!בשחמה תא רובשל וישכע

 .הלרוג רמ תא ינזואל התכיב תחא המכח אל אמא

 הייפצ ךרוצל ,טנרטניאמ קתונמ בשחמ התיבל סינכהל המיכסה איה

 -ת-ה היתונב יתש הנותחתה הרושב .עבט יטרס ינעי .םייקנ םיטרסב

 ןהו ,תועינצ אל רבכ תועינצה ,םינימהו םיגוסה לכמ םיטרסל ו-ר-כ-מ

 .רפסה יתבמ הקחרה ףס לע

 ."?תיבב ןיידע בשחמה" לאוש ינאו .תלאוש איה "?םישוע המ"

 .הבישמ איה "ןכ" הימוד הקד

 ותוא תצפנמ תא ,עגרה ,יתריבג עגרה" .ץפוק ילש ףיעסה ,םירמוא ךיא

 ץחשה ידגב לכ תא הפיעמ תא ךכ רחא .קבא ומכ קד קד םירבש ירבשל

 ."!!!םימודא םיווק םירבוע אל ןאכש ךייתונבל העידומו ,תיבה ןמ

 ."עגרכ תאז השוע ינא ,קדוצ התא" .הימוד הקד בוש

 .בקעמ יעצמא םוש יל ןיא לבא ,יאוולה ונ

 םאסטאווה תא םימירחמ אזלעב תודיסחב םג

 ןופלטה ירישכממ דחא ותושרב קיזחמה ידרח שלוג טעמכ ןיא

 תנכותב שמתשמ וניאש ,םינגומה ולא םג ,(םינופטראמס) םימכחה
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 תונומת ףותישו תוצובקב חיש םייקל תרשפאמה .פאסטאוו םירסמה

 .םינוטרסו

 הריכמש ימל תבשחנה אזלעב תודיסחב םג יכ ררבתמ תעכש אלא

 םהב שומישה תא הריתמו ,םיגולונכטה םילכהמ קלח לש םנורתיב

 .הנכותב שומישה תא רוסאל טלחוה ,הסנרפ יכרוצל

 הב העדומ רבכמ אל ומסרפ תודיסחה לש תרושקת ינינעל דעווב

 להק צ"דב ידי לעש תרושקת ינינעל דעווה ירבח םכל עודיכ" :בתכנ

 יכרוצל םיגולונכט םילכל קוקזה רוביצה תורישל םידמוע תדה יקיזחמ

 םיגולונכט םירצומ ומש יבשוחו 'ה יארי ש"נא להקל קפסל ,םתסנרפ

 םניאש םינכתלו תורוסא תוארמל םולשו סח ופשחיי אלש ידכ ,םיננוסמ

 ."םייואר

 םג םימייוסמ םירקמב ורשיא דעווה ירבחש םויכ בצמה יפל הנהו"

 בורב יכ ןמזה ךשמ ררבתה ךא ,הסנרפ יכרוצל פאסטאוו תייצקילפא

 היצקילפאב שומישל ופשחנש םיבר יכ ,הדספהב אצוי הרכש םירקמה

 קסופ יתלב שומישל תורכמתה דצמ ןה .ירמגל שונא ןב רדגמ ואצי ,וז

 םחל םהש ,םייואר םניאש תוארמהו םינכתה דצמ ןהו ,וז היצקילפאב

 .םיבתוכ םה "םאסטאווב תוצובקה לש וקוח

 הלע ד"סבו הרבחהמ ונשקיב ךכ בקע" יכ םיבתוכו םיפיסומ םינברה

 שמשתש ,םאסטאוו תייצקילפא ךכל קוקזש ימל תתל תורשפא םדיב

 רוזעיש המ ,םחרי 'ה ,הזמ עורג וא יוליב יכרוצל אלו הסנרפ יכרוצל קר
 "ו"ח םירוסא םירבדב לשכיהל אלשו ו"ח ןויסנ ידיל אובל אלש םכל

 םפאסטאווב שומיש לש תויורשפאה ךליאו ןאכמש טלחוה ,ןכלו"

 ישמתשמ לכל םסחיי תונומתו םינוטרס תלבק ,תוצובקב טרפבו ללכב

 ךרוצל היצקילפאה תא ךירצש ימ לכ ,ןכ לע .םירשואמה םינופטראמסה

 ."קניפ עושוהי יבר ןואגה ןיידל הנפי ותסנרפ
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 רייא שדוח עצמאמ לחה יכ םינייצמ םהש ךות ,הדעווב םיריהבמ דוע

 פאסטאווב שומישל תויורשפאה לכ תא םוסחת 'ביתנ תרבח ה"עשת

 .שדוחמ רושיא םע ספוט ריזחי אלש ימל

 ךא םיצילממ וניתובר עודיכש תורמל ,אזלעב ידיסחמ ודמלת הדייה

 !!!רשכ דיינ לע קרו
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 = בה הינע הקובעות םהחהיחת רו המה המה הקאמבק העמאי

 !םאסטווה ףרשיש

 ה"עשת רייא 'ז .בתכמ

 !א"טילש יול יבוק ברה דובכל

 רהוטל קבאמב קסועה רודמה לע ךל תודוהל ינוצרב ירבד תישארב

 !חכ רשיי - העשה יניינעב רוביצה תא קזחמ דאמ רודמה .תרושקתה

 'פאסטוו'ה תא סינכהל הכירצ יתייה ,םינג תריכזמכ ידיקפת ףקותמ

 .א"טילש ונברו ונרומ םע תוצעייתה רחאל תאזו ,רשכה ירישכמל

 עגפ אל הז .ימצע לע תרקשמ ינאש בל יתמש ,םימי שדוחכ רחאל

 תועש לכ תרבוחמ יתייה אל יכ ,םירחא םירבדב אלו תיב םולשב אל יב

 קוקז אל ינא תמאבש יתשגרהש ,לכמ עורגהו (\\₪1-1 יפל הטילק) םויה

 .'םפאסטוו' םע בבותסת ךרבא תשאש ,ךכל

 הטלחההו ,םיקזחמה ךירמאמ תא עובש לכב יתארק ינא דבב דב

 תא יתאצוה עובשה !םאסטווה ףרשייש .תוביצי םיילגר הלביק

 לכל רסמ יתרבעה ןכ ינפל רפסמ תוקדשכ ןנוסמה ירישכממ 'פאסטוו'ה

 - ערה - תרעבו" אתיירואד תווצמ תמייקמ ינאש ,ילש רשקה ישנא

 ."ךבריקמ

 !לכה לע הבר הדות

 .כ.ר

 הנטק הלימ דוע

 לזאזעל ופיעתש םיננוסמה םירישכמה יקיזחמ םכתא הארנ הללאי

 .הליפת ילוכ !!!שונאה םלצ תא םכמצעל וריזחתו פאסטאווה תא
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 (רמועב ג"ל) ה"עשת רייא ח"י

 ו
 יו

 ,םכינפל ומשרת .ריעסמו לטלטמ הבושחה תודיסחב עוזעז1

 .רבשו דוש .םמא ייחב םימותי םויכ םנשי

 ריעסמ עוזעז הלא םימיב םירבוע תמסרופמו הלודג תודיסח ישנא

 דמולה םיטוטאז השימחל םא ,ךרבא תשא ,27 תב השא .לטלטמו

 ינא" :הל ינש ןיאש תופיצחב הלעבל העידוה ,תודיסחה תודסומב

 ןושלה תאפמ)"לודגה םלועב בבותסהל תכלוהו םידליה תא ךל הריאשמ

 לע עמשש ר"ומדאה .(קוידב הרמא המ טטצא אל ,תבייוחמה הייקנה

 ארונ דעצ תושעל אל הינפב ןנחתה אוה .וילא התוא אורקל שקיב ,ךכ

 תרוכשמל ךל גאדא ,הריד םכל הנקא" .תועבגו םירה הל חיטבהו ,הז

 רבכ התמשנו הינפש תרבגהו ,תולרע םיינזוא לע לפנ לכה ."...הבוט

 הזופה םע ראשת" :ןושלה וזב ר"ומדאל הבישהו הינפ הפיצחה ץוחב

 ."םישדח םייחב תחתופ ינא ,ןאכ תראשנ אל ינא .ךל עירפא אל ,ךלש

 .תלד הקרטו האצי

 הפשחנו םינוש םידרשמ ינשב הדבע ל"נה תרבגהש ,ןייצל רתומל

 תאפמ .שולגל הלחהו אמט רישכמ השכר ךכ-רחא ,טנרטניאה יעגפל

 ,םילפשו םייזבנ תומוקמל העיגה איה ,ול המודהו רועיכה ןמ קחרתה
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 .ךכמ עמתשמה לכ לע

 ,"םמא ייחב םימותי השימח" .השדח תואיצמ שיש םכינפל ומשרת

 .אמא לש בל םהל ןיאש תוהמיא שיו

 ."הרקי אל הז יל" ודיגת לאו ,םכלש אמטה רישכמב וטיבה

 "סורה תיב יל שי"

 .קרב-ינבב םישנ תצובק ינפב האצרה יתתנ - רקוב תעשב - עובשה

 יתעמש ."תרושקתה רהוט" לע ימע חחושל ןהמ המכ ושקב המויסב

 תא םכינפב איבא .תוהמא עברא יפמ דאמ םימוד םיגולונומ העברא

 .וילא דומצש שפנה ןובשח ליבשב רקיעב ,םלוכמ ררמצמה

 דועו םיאושנ םהמ השימח ,םיאירב ויהיש םידלי הנומשל םֶא ינא"

 הלחמב םיעוגנ ללכה ןמ ןפוד אצוי אלל ,ם-ל-ו-כ .הרשע ינב השולש

 אל תולכהו תונבה ?תועינצ .האמוטה ירישכמ לש וזה תרכממה

 רשאמ םיבבותסמ רתוי הבישיה ינבו ,הליפתל םימק אל םינבה ,תועונצ

 ינפב תננחתמ ינאש םינש רשע .רחא םוקמב םהלש שארה .םידמול

 ,וילא הכוב !רישכמ ףילחת !רישכמ ףילחת ,לודג קסע ול שיש ילעב

 ברה אוה ילעב ירעצל .םולכמוש ,ותיא תחכוותמ ,תרסייתמ ,תרטקמ

 ףאשו ,דחא לכמ רתוי ןיבמ אוה ,ומצע לש הרותה תעד אוה ,ומצע לש

 אל רבכ הזו ,ץורפ ןיידעו ץורפ היה תיבה לעופב .ותוא דמלי אל דחא

 ןיאש תארוקו תעדוי ינאו ...סורה תיב יל שי תינחור הניחבמ .ידרח תיב

 ינא עגרכו ,ותמשנ יקמיע דע םש עוקש 15 -ה ןב ינב .תושעל המ הברה

 ךס תולע לע רבודמ .החמומ והשימ םע הלימג ךילהת ול תושעל הסנמ

 דדועת ,יול ןודא םסרפת ,םסרפת ...ןיא המשנ לבא ,שי ףסכ , 0

 תורוביג ומכ הנדומעתש ,תוינעבות ,תוינשקע תויהל תוהמאו םישנ

 ."ןכ אמאה ילוא ,ליצי אל לעבה םא יכ ,רעשב
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 !!!רזכאו ארונ אבא הזיא .יתרסייתה .יתבתכ

 "!רישכמה תא יתצפינ"

 רישכמ יתינקו ,אמטה רישכמה תא יתצפינ רבעש עובשב" :תפסונ םֶא

 .םירבשה תא םהל יתיארה .ונימאה אל םידליה ,עזעדזה ילעב .רשכ

 ילעבו ,השעמ ותוא ושע תואושנה יתונב יתש .השע הז המ ןימאת אל

 םיעדוי וניניב םירוכמהו) הזכש לק אל השעמ ,יתעדל .ןנוסמל ףילחה

 הרוצב לועפל הביבסל רזוע ,שפנ תוחוכ הברה שרודש (רבודמ המב

 ."ךתעד לוקישל ,ושחרתהש םירבדה הלא .המוד

 .לארשיב ךתומכ וברי

 יות" וגה
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 אובל רחאמ חישמהי

 "םינופייאה לש ארונה חירה ללגב

 ,תבש יאצומב ,ה"עשתה תנש ןורחאה ןסינ שדוח לש ותליחתב

 דוד 'ר צ"הגה לא ,קרב ינב ,"םידיסח תליהק" תסנכה תיב יאבג עסנ

 .שדוקב וגהנמכ א"טילש אריצחובא

 ."?הליהקב םויה שורדי ימ" :יאבגה תא לאשו ןיינעתה דוד 'ר

 .יאבגה בישה "רזלג רואיל ברה"

 דגנ רבדיש ול רמאת" :ול רמאו יאבגל אריצחובא דוד 'ר הנפ זאו

 תולגתהל לעגנ אוה ךא ,וניניב אצמנ רבכ חישמה ,ךל עדו ,םינופייאה

 דוד 'ר קידצה לש ושדוק ירבד ךכ ,"!םינופייאה לש ארונה חירה ללגב

 .אריצחובא

 הצורו הפ חישמה - םלועבו ץראב םיבר תונוסא ,םירטפנ םיקידצ"

 "!לצניהל הכזי םלועה תומוא תואמוטב אמטנ אלש ימ קרו ,תולגתהל

 .דוד יבר םכיס

 השעמה תא רפיסו ,עזעדזה ,דוד 'ר לש וירבד תא עמש רזלג ברה

 תנש ,הרבעש הנשב חספה גח םדוק םירופס םימי הז היה" :אבה

 אחספד אחמק ךרוצל המורת תתל שקיבו ידוהי ילא שגינ .ד"עשתה

 ברהש רשפא םאו םידלי יל ןיאש תובר םינש רבכ" :ןנחתה אוה .םיינעל

 שי ,עמש" :ול יתרמא זאו ותוא יתכרב ."םידליל הכזא הז תוכזבו ,ךרבי

 .ןטב ירפל דאמ תולגוסמה 'שדוקה תרהט' רפסהמ תוליפת המכ יל

 ידוהי ותוא ."תאז בותכת התאו תואצמנ תוליפתה הפיא ךל רמוא ינא

 .'ןופייא' ...ול סיכהמ איצוה תוליפתה תביתכ ךרוצלו בהלתה

 .תושגרתהב רמא אוה "יל דיגתש המ לכ בתוכ ינא ,ברה ןכ"
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 בשוח םצעב ינא ,ידידי עמש" :ול יתרמאו ךויחב וילא יתינפ דימ

 ."!הסונמו החוטב ,הקודב איה .תרחא הלוגס ךל איבהל

 יכ ,ורמאו ודגנ ואצי לארשי ילודג לכ רשא יתעווז רישכמ ךדיב"

 הבורעו םוקמ אוהו ,םש אצמנ תוומה ךאלמ - הז רישכמ שיש תיבב

 ץפנת ,ןטב ירפב תוכזל הצור התא םא ,יל בשקה .תונוסאהו תורצה לכל

 ינא ברה" :ענכתשה אוה הקומע הבשחמ רחא ."הזה רישכמה תא דימ

 ךותב ןופייאה תא דחי ונפרש תרחמל ."ןופייאה תא דימשא ינא ,םיכסמ

 .קרב ינבבש גוצרה תירקב תיזכרמה ץמחה תפירש

 .ד"עשתה חספ ברעב הז היה

 התא ,ברה דובכ" :ילא רשקתמ אוה ,הנש יצחכ ינפל ,ה"עשתה ולסכ"

 ירפב תוכזל ידכ הרודמה ךותל ןופייאה תא יתפרש חספ ברעבש רכוז

 "?םינש ךשמב יתדקפנ אלש רחאל ,ןטב

 .יתלאש "!?שדח המ"

 ינפל יתשאש ברל רפסל יתאבו םישדוח 9 ורבע םויה ,ברה דובכ"

 יתייה .בישמ אוה "האירבו הליגר הדילב רכז ןב הדלי תועש רפסמ

 הז רובעב ומע השעש דסחה לע 'הל ונידוה ,ילוכ יתשגרתהו םומה

 .ותיבמ האמוטה תא קליסש

 !!!וקעצתו ןחלושה לע וקפדת

 תסנכה תיב תא רהטל הסנאש ושקיבו ילא ונפ הרות ינב רפסמ

 םנשי" :םתבושתו ?יתלאש הרק המ .הבושח הנוכשב םהלש יזכרמה

 םישוע אלו ,ןכודל ןופטרמסהו ןופייאה םע םילוע רשא רוביצ יחילש

 "?םישוע המ .ריווא םה רודה ילודג תוקיספ וליאכ .דחא ףאל ןובשח
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 תא ול יתרהבה ,הליהקה בר םע תוכורא יתחחוש .יתלצעתה אל

 .יתחסינ .ןודנב העדומ ול חסנל ינממ שקיב אוהו ,םירבדה תרמוח

 אל וישכעל ןוכנ .יוניש תושעל ןוצר לש ,בוט ןוצר לש חור ולצא יתיליג

 ,הרותה ינבב םיצימאה תא ררועל ,אלא ודעונ אל ולא םילימו ,יוניש לח

 שישכו ,שיאה התא היהת םישנא ןיאש םוקמבו ,ןחלושה לע קופדל

 לש המיזה יפוטש !יד" קועזל שיו ברל דובכ םיקלוח ןיא ,םשה לוליח

 שישכ ,ץווכתהל אל ,להביהל אל ."!!!ןכודל ולעי אל האמטה תרושקתה

 .שא-יבכמל רשקתמ דחא לכ תיבב הקילד

 םכניהו ,בר ותואל יתחסינש בתכמה חסונל ןאכמו ,דודיעה ןאכ דע

 .לארשי ץראב השודק הניפ לכב ,שומיש וב תושעל םישקבתמ

 הבושח העדוה

 םירקיה םיללפתמל

 .םיקזוחמל אלא םיקזחמ ןיא

 תופתוש הב ,תראפתל השודק הליהק םיקהל םימש ידסחב וניכז

 תעמשנו תדמלנ ונשרדמ תיב ילתכ ןיבו ,וברי ןכ ,הרות-ינב תוחפשמ

 םיתב ילעבו םיכרבא תובישי ינב ר"בשת לש םהיפמ הלילו םמוי הרותה

 .ו"יה

 . תא םייקלו רודה ילודג לש םהיתוקיספל עמשיהל ונילע הרות ינבכ

 .אבס לארשי חור תא רמשל תנמ לע םהיתוארוה

 וקספ םיגוחהו תודעה לכמ רודה יגיהנמו ילודג לכש םינש רפסמ הזמ

 תמגוד ירישכמב שומישה ןיטולחל רסאנ יכ ,יעמשמ-דחו ץרחנ ןפואב
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 .םהימודו ןופטרמס ,יסקלג ,ןופייא

 ץיברהלמ לוספ ,תודעל לוספ - קספנ ךכ - הלא םירישכמ קיזחמה

 חיגשמ ,ךנחמ ,ם"תס רפוסכ שמשל לוכי וניאו ןודלמ לוספ ,הרות

 ךפוה אוה ,רוגינס םוקמב .רוביצ חילש שמשלמ לוספ ןכו ,תורשכ

 .רוגיטקל

 שמתשהלו וננחמ תא רהטל הבר הווצמ ונילע תלטומ ל"נה רואל

 דעו יפ לע םירשכ דיינ ירישכמ ,תרתומ תירלולס תרושקתב קרו ךא

 .תרושקת יניינעל םינברה

 ללפתמש ,השקב לש ןושל לכב שקבמ יננה ,ל"נה תוקיספה רואל

 .רוביצ חילשכ ןכודל הלעי אל ,רוסא רישכמ קיזחמה

 .וננועמב הניכשה הרשתו הכזנש ןוצר יהי

 הליהקה בר

 ...ול רפחתה הליהקה בר

 םגמיג ,ול רפחתה הליהקה בר .תועובש רפסמ ירחא הקידב יתעציב

 דדומתהל הייונב אל ושפנ ,תוכז ףכל ותוא יתנד .ול לבלבתה ,ול ךובנ ,ול

 .ותליהקב םיפוצחה לושחנ םע

 ,ותליהקמ רחא רוביג וא ,יתוא תונמל ץמואה תא ול היה אל לבא

 .לבח ...השובה תא רותפל
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 ה"עשת רייא ה"כ

 תונלבוס ספא
 ,ונלש ךוניחה תודסומב

 ןופייא םע םידימלת
 !!!תידיימ קיחרהל שי

 ?רבודמ המ לע .ךכ טושפ .תונלבוס סם%

 תודסומ תא הפ לכב לכוא האמטה תרושקתה לש עיווזמה עגנה ,ןכבו

 אל הפיגמהו ,םיתמ וא ,תמ וב ןיאש דסומ ןיא .תונבו םינב ,ךוניחה

 .קספיהל תבשוח

 תורומ ,תודימלתמ ץראה יבחרמ תוחיש המכ יתלביק עובשה

 ןהב הנק רבכ לוקליקה רשא ,ץמוקב זחאש ףורטל רשאב תולהנמו

 ספאב תוגהונ תולהנהה ?תולהנההו םיצוצרו םירובש םירוהה ,התיבש

 .תונלבוס
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 .קדצבש הארנכ ?קדצב

 (ןוכית תדימלת) יתבש הלהנהל רפסל יתאב ינא" :םָא יל תרפסמ

 יתשפיח ?המל .הקחרה התיה האצותהו ,הלש רישכמה תא האיבחמ

 הקעז "קותשל היה בוט רתוי !!!הקחרה ?יתלביק המו ,הרזע ,העושי

 םינבל תוהמא יפלאו תואמ לש ןתקעז וז םצעבו ,הידוהי םא באוד בלמ

 .םימוד םיבצמב ,תונבו

 .תונלבוס ספא :הבושתה

 תא ןיא ,םילכה תא ןיא ,ידרח ךוניח דסומלש אוה שורפה ?שורפה המ

 .וניתומוקמב השפש ינחורה ןטרסב לפטיש םדאה חוכ תא ןיאו ,ןמזה

 אוה .םימש תאריו הנומא םינפהלו ,הרהטב ךנחל דעונ ידרח דסומ

 .ךכל דעונ אל אוהו ,םילוח תיב וא ןוימ רדח ונניא

 תויורכמתהל םיישיא םילפטמ שי ,הלימגינוכמ שי ,בוריק לש דסומ שי

 בוט סינכנש ךירצ ,רובשה בלהו באכה אולמב ,ןכלו ,וללה תונועגישלו

 .ראשנש טעמה תא ליצהל ודעונ וללה תוקחרההש ,שארל בוט

 דסומ בירחהל םויכ םילגוסמ ,תשלוגו תררוס תב ,עוגנ הבישי ןב

 .םכתושרב רובידה תא ביחרא אלו !!!םלש

 דעונישרושה-ידרחה ךוניחה .תואיצמה תכייוחמ איה הקחרהה ןכלו

 םע ,וקל תחתמ קומע תחנש ימ .הלעמו םייוסמ ינחור הבוג וקמ םמורל

 .וללה םילתכה ןיב ראשיהל לוכי אל ,המשנה ןורבש לכ

 םיננחתמש םידימלתו םירוה לש םנזוא תא רבסל ודעונוללה םילימהו

 .םהירחאמ קחרה קחרה םודאה וקהש אלא ...םשפנ לע
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 קידצה יאבגהו סעוכה ןזחה

 ."ךילע דיפקמ ינא ,יול ןודא" :החיש ךותמ

 ?המלו עודמ

 תסנכה תיב יאבגל ועיגה האמטה תרושקתה אשונב ךלש םירמאמה"

 ךליאו ןאכמ וא ,רשכ ןופאלפ וא ,קיציא" יל עידוה תוצרחנב אוהו ,ונלש

 סנכנ התאו ,תמזגהש ,יול רטסימ בשוח ינאו .ןכודל הלוע אל התא

 ומכ ,הסנרפב עגופ וליפאו ,םייאמ ןונגסב בתוכו ,םישנא לש םייחל

 .ןזחה ןאכ דע ."ילש אמגודב

 המרגש - עובשה - תירלולס החיש התיה םא ,םירקי םיארוק בוט ונ

 ןכיה גשומ יל ןיא ,שיאה ימ עדוי ינניא .וזה החישה התיה וז ,תחנ יל

 יתייה ,וחצמב ולש יאבגה תא קשנל יתלוכי םא ,רורבש המ לבא ,רג אוה

 תא םג ול קשנמו ,םורדב וא ןופצב ,ולש תסנכה תיבל דע גנינו'ג השוע

 .םיילענה

 !!!להנמה תויהל יואר אוה ,םיאבגל רפס תיב וחתפי םא

 ןורחא קחוצש יִמ...

 רשפא לבא ,הזה קבאמה תא דאמ ךירעמ ינא ,יול ןודא" :אבא

 רפסה יתב לש םיעוראו תוביסמבש ,םיפוצחו םידרח הלאכמ ץצופתהל

 ?הלהנהה ישנאו ?םינברהו ...םימלצמו ןופייא םיפלוש ,םהידלי לש

 ."...םיקתושו םימ םהיפ םיאלממ

 ול ביאכמ הזש ,ךומכ דחא הרוה שיש הדבועה .רקי אבא ארונ אל

 דדועת ,דחא דוע םע רבד .וניתווקת הדבא אלש הדיעמ ,ותוא סיעכמו
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 קחוצש ימ קחוצ יכ ,םהינימל םיכחגמה לע ךורא ספ םישו ,דידיו ןכש

 .ןורחא

 יול יבוק לש "תוידוסה תוינמה"

 חוכיו יתלהינ וישכע" :יל חוודמ יחרזמ םייח 'ר דסחה שיא בוהאה ידידי

 וא םינופאלפ תריכמל קסע ךל שיש םינעוט ה'רבחהמ קלח .ךילע ףירח

 ךל סינכהל דעונ קבאמה לכ םצעבו ,תרושקתה תורבחמ תחאב תוינמ

 ינאו ...הנקינש רשכ ןופאלפו רבשנש ןופייא לכ לע תובוט תובו'ג המכ

 "?ונעגה ןאל ןיבמ התא ,'!ערה ןושל !ערה ןושל' םהילע קעוצ

 סנרפתהל ,תרושקת תרבחב תוינמל דגנתמ יתייה אל ,ידידי םייח 'ר

 יאוולהו םיכרבא תקזחאל ליעומ דימת לודג ףסכש דוע המ ,עשפ אל הז

 םה ,ערה-ןושל יצרוחש ל"זח ונודמיל רבכ ,ןיינע לש ופוגלו .ונלוכ לע

 לש בוטה םרכש לכ .םהב םידשוחש הלאל רתויב םילודגה םיטנרפמה

 הרבחהש הווקמו לחיימ ינא .םנברוקל ךפוהש ימל רבוע אצרוקה ירבדמ

 הפוקהש ידכ ,הרותל םיתיע יעבוק ,דסח ילעב םיקידצ תמאב םה ל"נה

 ףקונ ינופצמש אלא ,תוברה םהיתויוכזמ גשגשתו חרפת ילש תינחורה

 התא ...תונשד תוינמ ףידעמ טלחהבו ,םמלוע רכש לע רתוומ ינאו ,יתוא

 ?והשמ יל רדסל לוכי

 !!!ססקפל הדייה

 םירמאמה תא ססקפל תבש ברע לכב הדיפקמ ינא" :הבושח תרבג

 ."דועו יתונכש ,יתורבחל ךלש

 םיארוקש םינותעה לכב םסרופי הזה קבאמהש ךירצ" :תרבג דוע

 ."םלוכ תא ררועל ךירצ ,םייתד םישנא םהב
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 עובש ךשמב םירזנתמל ח"ש 10

 .םיהדמ רופיסל ובישקה וישכעו

 תרושקת יפוג המכ דועב םסרפתמ "תרושקתה רהוטל קבאמה"

 תבש לילב בשי דאמ רישע ידוהי .רודה תארבהב םיניינועמה םינותעו

 םכלוכש ךכ לע חוכיו םוש ןיא" :ןושלה וזב םהל עידוהו וינתחו וינב םע

 ,ותיא םיצחרתמ ,ותיא םינשי ,ותיא םילכוא ,בעותמה רישכמל םירוכמ

 10,000 הנתמב תתל ןכומ ינא .םייחה לע םכל טלתשה אוה רוציקבו

 ."םימי עובש ךשמב ונממ רזנתהל חילציש ימ לכל (!!!) ןמוזמב ח"ש

 .שיאה חיטבה ךכ

 םויב רבכו ,המישמב דומעל חילצה אל דחא ףאש ןייצל רתומל

 .ם-ל-ו-כ ולשכנ ןושארה

 תילאוטקא ךשוח תכמ

 .תוישימח עברא לארשי םעל ודבא ךשוח תכמב" :םכח דימלת יל רמא

 םירצמב ורבקנ בקעיו קחצי םהרבא לש םערזמ ,םדא ינב ינוילמ

 ,םהימודו םינופייאה איה ךשוחה תכמ ,חישמ תומי ולא וישכע .האמטה

 ודאתי רשא םיבוקרהו םיבקרנה רישכמה ירוכמ ולא ךשוחה יכומו

 ,םימתה ,יקוינחה ,ילמרונה ץמוקה ?ראשי ימ .ויה אלכ ויה תמאה עגרב

 ."!בותכת !בותכת .םכחתהל הסנמ אלו ,ול םירמוא המ עמושש

 .יתבתכ
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 ה"עשת ןוויס 'ג

 ?הזה רוטל גניטייר שי עודמ

 .הינסכא לש הדובכ לע םילימ המ

 םישדוח רפסמ רבכ םיחראמ "הינתנב תבשה"ו "םויל םוי" םינותעה

 .ולא תוכרעמל יתכרעה אולמו ,"תרושקתה רהוטל קבאמה" רוטה תא

 יפא 'ר ל"כנמהו קיתווה יתימעו ןמזייר ןורהא ברה ךרועה יידידי וכרובי

 ץרפ ןנור ל"כנמהו ןוקק קחצי 'ר קיתוה יתימע ןכו ,םיתיינתנה לארשי

 ."םויל םוי"מ

 םיתבה תא רהטל רודה ילודג לכ לש םהיתוקיספ תורמל ,שגדוי

 יעצמא לכ אל ,הלא םיאיטחמו םיאמט םירישכממ הדובעה תומוקמו

 תורמל ,(םימלעתמ ףא םקלחו) ךכב םיקסוע םיידרחה תרושקתה

 ןואגה ירבד) הרות ןתמ זאמ רתויב ארונה ינחורה ןטרסב רבודמש

 .(ל"קוצז רנזוו לאומש ברה רודה קסופ לודגה

 לעב ,חטש בתככ ,תיאנותע הביתכ תונש 35 ירחא ,דיעהל יל ושרת

 גניטיירל יתיכז אל םלועמ ,םיירלופופ םירפס הברה לש רפוסכו ,םירוט

 תוראתמ ןניא ,הזה רוטה תא תוחראמה תוינסכאה !!!הזכש םוצע

 ףאו תובבלה לא םילחלחמ ןאכ םיבתכנה םירבדה המכ דע ןמצעל

 תחמש רקיעהו הבוט הסנרפ ,תיב םולש ,םיאלפנ תונויקנל םימרוג

 .םייח
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 ?ם-ל-ו-כ תא שפות הזה רוטה עודמ ,ימצע ןיבל יניב יתבשח

 םיארוק םה עודמ .םינקז וליפאו םירבג ,םישנ ,תונב ,תובישי ינב םירענ

 ?ןויערו רופיסו הלימ לכב םיקדקדמו

 אבא שיש וא .םלוכל ףתושמ הזה יזבנה ןטרסה יכ :הבוצע הבושתהו

 לערה .העוגנ החפשמה לכ וא ,םילוח םידלי וא ,הלוח אמא וא ,הלוח

 םילימל םירבחתמ םירומשו םייקנ םיתבבו ,תיב לכב טעמכ עפעפמ הזה

 .םמצע לע הרימשה קודיהו רתי ןוגימב קזחתהל ידכ ,וללה

 טלחהב .קבאמה יניינעב ןותעה לכ תא אלמאש ושקיבש םיבר ויה

 אלו ,םידרח יתבתכ אל) תדל הקיז ילעב םישנאש הדבועה תחמשמ

 לש ינחורה םבצמל םייתפכיאו םירע ןיידע (עצוממ ראות ףא אלו ,טייל

 .וניתווקת הדבא אל דוע .םהידלי לש וא םמצע

 המ ,הזה בושחה קבאמה לש לגדה תניפס שמשל וללה םינותעה וכז

 .תרושקתה יעצמא ראש וכז אלש

 .רקחיהל היוארש תימיימש תוכז טלחהב וז

 הפיכו ןקז םע ינוליח ינא :ישיא רופיס

 .יתלביקש סקפ

 התאש עדוי אל ינא םא ותוא רפסל יל השקו ,ישיא םייח רופיס יל שי"

 ךל רפסל ךיא עדוי אל םג ינאו ותוא יתרפיס אל םלועמ .יול יבוק תמאב

 םישנאש ליבשב קר ,ךל רפסלו תאז תושעל ץמוא ןומה רזוא ינא .ותוא

 רתוי תאז רידגמ יתייה .יתוא ליפה טנרטניאהש םונהיגל ולפי אל

 הרטמל קרו ךא ישוקהו באכה לכ םע ותוא רפסמ ינא .ישיא ןברוחכ
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 אוה יכ (טנרטניא) ןטשה םע קחשלמ רהזיהל וארייו וארי ןעמל,תחא

 !קנעב ול יתדספה ינאו ,ול דיספנ דימתו ,ונתיאמ קזח טושפ

 דע ,םינש המכ ללוכב יתדמלו יתנתחתה ,קרב ינבב יתדמלו יתלדג

 הדובעב רבודמ .הדובעה לגעמל יתאציו םידלי 'סמ יל איבה םשהש

 הריכב תדבוע יתשיא םג .םשה ךורב עפשב הסנרפ םע הלועמ תינרות

 .יתלשממ דרשמב

 יתסנכנ דואמ רהמו ,ןופייא ארקנש "ללכושמה" דיינב ליחתה הז

 יל יתינק ,יתשיא תעידי אלל ןטק ןורדח יתרכשש דע ,ררחסמ ףוריטל

 .םונהיגל הרצק ךרדה הפמו ,חיינ בשחמ

 יתשאל רפסמ יתייה !בשחמ ארקנש הזה רבדב שי ןישיב ןיערמה לכ

 ילש ןורדחל חורבל קר ,םירקש ינימ לכו ,תופסונ תועש "השוע" ינאש

 .המהוזו ףוניט ינימ לכ תוארל

 םג עיגה .ותוא םתקחצה ?הזב קר קפתסה ערה רציש תבשח המו

 ןאכו) תויארונ תוליפנל הרצק שממ ךרדה םשמו פצאווהו קובסייפה

 .(.ל.ק .םלש ןטק יתנניס

 תבשב ,ישוקב תוליפתל יתאבש ןיבהל לודג ןואג תויהל ךירצ אל

 .אל םוי ,ןכ םוי ןיליפת ,דבלב

 יתשיאש ילב הז לכו ,הפיכו ןקז םע ינוליח םויה ינאש םכסנ אוב

 השיא םע תויחל לוכי אל ינומכ ינוליחש ןיבמ התא זא !םולכ תעדוי

 ,שאר ותוא אל ,תונוש תויוברת יתשמ םיאב איהו ינא םויה יכ ,תידרח

 ,תוקולחמ ,תובירמל הרצק ךרדה הפמו ,תוכופה תופקשהו תועד

 .םייפוס ןיא םיטקילפנוקו

 םע הנתחתהש תידרח איה יכ םשא ינא קרש עדוי ינא יכות ךותב
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 "תידרח" איה םויה יכ ,יתמזוימ ןישוריג יכילהב ונחנא ,יופצכ .ידרח

 (6) ילש םידליה ןעמל אלו הנעמל אל רתוול ןכומ אל ינאו "תיטנאפ"ו

 .ןישיב ןיערמה לכו טנרטניאה לע

 .ספא ינא ,יובש ינא ,רוכמ ינא

 ינא לבא ,םיחצנ חצנל םונהיג שרא ינאו ,ןכסמ ,העוט ינאש עדוי ינא

 !הז לע רתוול לגוסמ אל ינאשו ינממ קזח הזש שיגרמ

 ץורי רשי ינא ,םויאה יבצממ ץלחיהל יל רוזעיש םלועב חוכ שי םא

 !הרזעל וילא

 ,ס"ש יצח טעמכ יתמייס רבכעבו ןופאלפב העגנ ידי ףכש דעש !ינא

 רקיעב אצוי יתייה םינמזה ןיב תושפוחל ,הבישיה לש םידימתמהמ

 .תוכוסו חספ דעומה לוחב

 ?!יתעגה ןאל

 ותוא רדסת קר ,ךל יתבתכ ילש ןברוחה לש סיסבה תא השקבב ,יבוק

 ינאש םוקמב יכ ,רשפאה לככ ותוא ץיפהל לדתשתו ךיירושיכ יפל

 .עיגהל דחא ףאל לחאמ אלו הצור ינניא ,םויה םיאצמנ יתחפשמו

 ."ליימ ילא חלש ,דוע עומשל תעדל הצרת םא

 .ל.ע

 (.ל.ק .ילצא רומש אלמה םשה)
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 83 תב אתבסל הרוק המ
 ?...הנתמב בשחמ הל ונקש

 .ףלעתהל םיכלוה םתא וישכע יכ ,ריווא הברה וחק

 תורוצנו תולודג השועה ,םילשורימ ןמרדל ברה קבאמל יתימע

 הנה .יתוא סרה טושפו רבעש עובשב ילא רשקתה ,לארשי יתב תלצהל

 .הלימב הלימ ויפמ טוטיצ

 השא ,יאטיל אצוממ ,83 תב הנמלא אתבסב רבודמ .בישקת יול ןודא"

 התדלוה םויל הנתמ הל ונק הידכנ .םינינ םגו םידכנ תורשע םע תדבכנ

 הנתמ שממ ."םימיענ"ב הנמז תא ריבעתש ידכ ,טנרטניאל חותפ בשחמ

 ירחא םישדוח הנומש ,םויכ וזה השאה ,םירבדב ךיראא אל .האלפנ

 תבש תללחמ ,תועינצב אל השובל ,שארה יוסיכ תא הדירוה ,הנתמה

 אל ,תוירעל סופורטופא ןיא ?תנבה ?תעמש .אימש יפלכ היפ תרעופו

 דע ול הכחמ הזה ןטשה יכ ,תוומה םוי דע ,השא םגו ,ומצעב םדא ןימאי

 ."?תמשר .ואיטחהל ןורחאה ומוי

 .םושרל אלו עומשל אל ףידעמ יתייה

 תירזכאו השפיט אמא לע

 ארקש ,ל"הצל וסויג ינפל דמועה ,18 ןב ימואל-יתד רוחב לע יל עדונ

 רישכמל רובעל הצור אוהש ומאל עידוהו ,"רהוטל קבאמה" ירמאמ תא

 .רשכ

 ?רשק לע ונתיא רומשת ךיא !אלו אל" :ול העידוהו הקעדזה תיביאנה

 לו
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 יתחפשמה פאסטווה לע רתוונ ךיא ?אבצב םלוצמ ךתוא הארנ ךיא

 .אמאל ענכנ ,ל"חר קי'צרוחבה ."?ךידעלב

 ."ןהידלי - ולשיב - תוינמחר - םישנ" רמאנ טעמכ הילע ,רוציקב

 דבכ ריחמ םלשל הלולע התושפיט בורב הלולע ,בלה ןובאדל וז אמא

 .רעצמ הינזוא תא טורמלו

 ךא ,ומא לש הדובכב הווצמ אוה הכלהה יפ לע יכ ,רוחבה ול עדייו

 (ה"בקה) ברה ירבד ?עודמ .הנוצרמ ךפיהה גוהנל בייח אוה ,הזה ןודנב
 םיבייחש יאדוו ?םיעמוש ימ ירבד (העוטה אמאה) דימלתה ירבדו

 .םירבדה םיטושפו ,םשה ןוצר תא תושעל

24 

 עגרה םישכור הנבו איהש ,יל העידוה םאה .רוטה תריגס ינפל הקד

 .לאוג ןויצל אבו .םהינש ...רשכ ןופאלפ

 תינחורה האושה יניצק

 רתוי האוש איה ,תחצורהו האמטה תרושקתה" :רקי ךרבא יל רמא
 אלא .וגרוהה ןמ רתוי ואיטחמה לודג יכ ?עודמ .האושהמ הלודג
 תויציצ תופיכ םע םישנא םה ,תרושקתה תאוש יניצק ,לידבהלש
 לש םיחדקאב םהידלי תושפנ תאו םשפנ תא םיגרוהש ,םיכורא םינקזו

 ."םיצורת

 .דירחמ
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 ה"עשת ןוויס 'י

 ןינתה תועמד
 הנידמה לש

 תובקעב ,וזה העובצה הנידמה הכפש ןינת לש תועמד ןומז 1

 ושעש 'צניל בקע ,ריכב יתלשממ דיקפ ,ל"ז סינור לאירא לש ותודבאתה

 ,רבעשל כ"בש שיא אוהש םירפסמ .םיבעותמה קובסייפה ירתאב ול

 דמשה ירישכמב עשרה תפקתמ תא לבא ,םירבגבש רבג ,ליח רוביג

 ידבאתממ הייושעה ,םירבק לש הרוש רבכ שי .דרש אל אוה ,ינחורה

 .קובסייפה

 ינאו ,שפנ-ןובשח לע ורבידש הלאכ ויהו .התכב - ינעי - הנידמהו...

 המכ ויה ,ןושחנה ונניא הזה דבאתמהו .םהלש הלימ ףאל ןימאמ אל

 .ץחלב הדמע אל םשפנו ,םתוא ופדרו םתוא וזיבש וינפל

 תוליחמ ןיב םהל םיטטור ,םש םידרחה ןמ קלח םג ןכ ?םידרחהו

 םייניע םילגלגמו םנושלב םיקצקצמו פאסטווהו קובסייפה לש האמוטה

 ."הרקי אל הז ונל" תוינקדצ

 תובקעב ,יל וחלסת ,ינאו .הרוק הזש ךיא דוע ,וה ,וה ,הרוק הזו

 היישרפ לכ םסרפל לגוסמ אל ,וזה העווזלו עשרל עשפל ילש הפישחה
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 .וניתומוקמ תא דקופה ןוסאו הירורעש

 ידוהיה תיבה תרהטו רעונה ךוניח .תוירחא חקת אל ,יידידי הנידמה

 :םעפ רמא קסירבמ ברה .םלוכ ולפיש הדיצמ .הלש הדנ'גאב אל םה

 .ל"חר ."תודהיה תא רוקעל אלא הדעונ אל תינויצה הנידמה"

 הנומאמ םיקנוי ונחנא ,יתימא םוקמ והשזיאמ ונאב ונחנא ?ונחנא לבא

 הפיאמ זא ...הרות ונלביקו תועובש גח היה לומתא קרו ,םלוע ארובב

 לטקה תודשב תעד-ירסח םינודלי ומכ בבותשהל בולעהו יניצה רתיהה

 ?ינוליחה ,ייוגה רוביצה לש םישקומהו

 .ןינת לש העמד דוע וגילזת ,יפוי
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 !!!םירוהה תא תומירחמ

 ךירמאמ תובקעב ,חספה גח ינפל םימי המכ ,יול ןודא" :החישמ טוטיצ

 תונב ,יתונב יתש לש (םיננוסמה) האמוטה ירישכמ תא יתדמשה ,ןותעב

 הבורמ תלעותהש וניביש יתננחתהו ,תונכסה תא ןהל יתרבסה .הרשעה

 רדסה לילב .רבסהה הנה .ונל ושע ןהש המ הז םונהיג !םונהיג .קזנה לע

 תוסחייתמ ןה ,תאזמ הריתי .רדסה-לילב קלח ולטנ אלו ןרדחל וכלה ןה

 אל ,ונתיא תורבדמ אל .ריווא ונחנא וליאכ ,ילו יתשאל - םויה דע -

 תיבבו רנימס תונבב רבודמ ,ןכ .ןהלש שארב המ תושועו ,ונילע תומש

 ."?ונעגה ןאל .ידרח

 ."םינגומה" םינופאלפה ןמ םינגומ םידלי ןיא

 .תבאוכ הנקסמ

 "נתב לש ןופייאב טטחמ ינתח"

 הביל לע רבדל יתונויסנ לכ .ןופייאל הרוכמ האושנה יתב" :גאדומ בא

 איה ,לכמ ארונהו .רישכמב טטחמ הרות ןב אוהש הלעב םג .והותב ולע

 "?םישוע המ .שממ םייח תנכסב התיהו ,דלוו דוביא םימעפ יתש הרבע

 תקזחא ןיב רשק שיש קפס אלל - ךל עד - לבא ,םיכובו םילפתמ

 .תנייצש תיאופרה היעבל רישכמה

 תבחרומה החפשמה דצמ לודגה יותיפה

 יותיפהו ןירדהמל םירשכ םירישכמ השולש תיבב ונל שי" :סקפ
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 תצחול דאמ תבחרומה החפשמה .ימוימויו לודג אוה ...ל ףילחהל

 ןופאלפ אשונ ,יתבשחה דאמש והשימש הלגמ ינא םואתפ .ונילע

 ונל ןיא עודמ םיניבמ אל תימואל-תיתדהו תינוליחה הרבחב ...אמט

 ונל ןתונ התאש םוצעה קוזיחה לע הדות ךל רמול יתיצר ...םינורסמ

 ונחתיפ ךכ בקעו רודמה תא תארוק 13 -ה תב יתב וליפא .עובש ידמ

 ךוניחב חילצנש יאוולהו ,ןופייאו טנרטניא הזה ארונה רבדה לע ןויד

 ."ןויסנב הדימעה תובקעב

 .הדות

 עבש ראב .ד

 םיגלגלמה םיארנ ךכו...

 םיגלגלמ הברה ,יול ןודא עדוי התא" והשימ יל רמא החיש ךותמ

 ."ךילע

 לש קייודמ טירסת ךל ןתא .ילע גלגלמ ימ קודבנ אוב :ול יתבשה

 .קודבתו םושרת .ןורחאה סנאוינה דע טעמכ סופיטה

 .םילודגה וינבלו ותשאל םג שיש יאדוול בורק .אמט רישכמ ול שי .1

 !!!םלועל ילע גלגלי אל רשכ רישכמ ול שיש ימ

 םג אוהו ,הדות תעד ול ןיא ,בר ול ןיא ,םינברב לזלזמ הזה סופיטה .2

 ןונגסב ערה ןושל םהיפלכ עימשמ דימתו םיר"ומדאו םינבר לע גלגלמ

 לש קסע םהל שי ,םיטנסרטניא םה ,םיקסע םישוע םה ,םיבנג םה"

 .'וכו 'וכו םהילע םידבוע םינקסעה ,םינופאלפ

 ,תינוליחל המוד דאמ איהו ,הכלהל דוגינב תירכונ האיפ שי ותשאל .3
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 .תידרח השאל אלו

 ירתאל ללוצ םגו ,םיטרס ןומה האור ,וידר ןומה עמוש ןבומכ אוה .4

 .םינפב קומע קומע אוה ,שיחכי אוה םא םג - הבעותה

 חרובו ,רחואמ תסנכה תיבב סיטרכ קפוד .ללפתמ ישוקב אוה 5

 .ןושאר

 .תוכלהב ץראה םעו רוב ,רמוש ישוקב ?תבש .6

 לע רומשל ליבשב קר הז"ימויה ףד" םעפ ידמ דומלל ךלוה אוה םא .7

 .ול החונ דאמש תידרחה הרבחה םע ןיע רשק

 יכ ,הירגנוה וא ץיוושב חספה גח תושעל עסונ אוה ףסכ ול שי םא 8

 .לארשי ץרא תבהאמ וא הליפתמ ותוא םיניינעמ רתוי ל"וח ישפונ

 דעב אוה ,"לטנב ןויוושה" ול דמחנ ,דיפל ריאי םע ההדזמ דאמ אוה .9

 לבוס אל םג אוה .םיידרחה םיכ"חל זב אוהו ,ל"הצל תובישי ינב לש סויג

 .ל"פע ."דובעל וכליש" ודיצמ .השודק הבישיב דמלש תורמל ,םיכרבא

 ליחתמ הז) םעפ ידמ סני'ג יסנכמ שבול רבכ אוהש ןכתי טלחהב .0

 וא ףוחב הריב תותשל דרויו ...הבוהצ וא הלוחכ הצלוח ,(רוחש סני'ג םע

 .לגרודכ קחשמ תרדשמה ,היזיולט םע ,טייל תידרח הדעסמב

 ל"נה םיפיעסה ןמ 7-8 תוחפלש הלגתו רקס השעת ,ידידי .ק וישכעו

 .יתוא ןכדעתו ,ילע םיגלגלמה תא םינייפאמ

 "תוטש חור ךב הלתשנ"

 ינא םויה תועשמ הברהו ,םידלי השולשל םָא ,םידלי ןגב תעייס ינא"
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 ו = == -- -

 ילעב ,ןגב ילע תסעוכ תננגה ...(םאסטוו וב שי) ןגומה לש ךסמב העוקש
 ארונ ךכ לכ המ ...המ חלש ימ תעדל תינרקס ינא לבא ,תיבב ילע סעוכ

 "?הזב

 .ש

 .םולש .ש

 ךלעב םאו ,םשמ ואיצוהל גאוד יתייה ,ךלש ןגב היה ילש דכנה םא

 רישכמה תא ךל ץפנל וילע ,(םאסטוו לש ןללוצ אלו) תעד-רב אוה

 ,תושפיט הביבסל הנירקמ תא יכ ?עודמ .תואיצמה לא ךתוא ריזחהלו

 ומכ תא ...תעדל תינרקס אל תא .דוע ףיסוא אלו ,ןיחומ תונטק ,תוליז

 תוטש חור םהב הלתשנו ,הרוהטה םתמשנ תא ודביאש םיללמוא תובבר

 וזיאו ,יל וחלש המ ,יל ונע המ ,יל ובתכ המ" תעדלב םיקוסעש ,תוליזו

 ."רישכמב שי תניינעמ הנומת

 -דח ןפואב ךל רמול יל ושרת ,םיינפוס ירלולס ילוח םע תוחישמ

 ודביא ,ידוהיה םמלצ תא ,םתוישיא תא ודביא וללה םישנאהש יעמשמ

 ישוקב םה .םהידלילו םגוז ןבל םתוירחא תא ודביא ,רשיה םלכיש תא

 אמט ינועבצ ךסמ לש תוחפשו םידבע םה בטה הרקמבו ,םמצע לש לצ

 .דצרמו

 ,הלוח ינא"ש תועדומה טעמל ,וזה הארונה הלחמל הפורת ןיא ,ןוכנ

 ותוא יקסר ,רישכמה תא יחק ."הנממ תאצל הרזע יל חלשי ה"בקהו

 .תויפשל ירזחתו תונטק תוכיתחל

 .ל"חר .רחואמ היהי רבכ רחמש ןכתי
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 ???הבוטה יתרבח

 הבוט הבוט הרבח יל שי" :ידרח ןוכית ס"יבמ הדימלת .מ תלאוש

 ץיצהל םימעפ המכ יתוא הענכש איהו ,אמט רישכמ רתסב השכרש

 לבא ...יתוא תררוג איהשו ,עורג השעמ הזש הניבמ ינא ...תוינכותב

 התא המ .הנממ דרפיהל הצור אל ינאו ...יתרבח תא תבהוא דאמ ינא

 ."?רמוא

 "הבוט הבוטה ךתרבח"ש קפס לש לצ םוש ןיא יל .הביבחה .מ :הבושת

 ענמתו םייחה תא ךל סורהתש וז איהו !!!הער הערה ךתרבח םצעב איה

 ,ךתחפשמ ינבמ ךתוא רוקעתש וז איה .רוהט ידוהי תיב םיקהל ךממ

 .ךבש ידוהיה םלצה תא ףורטיש לודגה םלועל ךתוא איצותו ,ךיירוהמ

 תורקפהה םלוע תא ךל ריכתו המוד רישכמ תונקל ךתוא רורגת איה

 אצומ ןיאש םוהתל םילפונ םשמש ,קובסייפהו פאסטווה ירבכע לש

 יניצר חותינבש ומכו ,םימש תאריו !הרוביג !הקזח !הצימא ייהת .הנממ

 תא יפיעתו ירקעת ,תויחל ךישמהל ידכ ףוגה ןמ ינטרס לודיג םירקוע

 ףכ ילבמ םגו ,תובשחתה ילב ,ן-י-ט-ו-ל-ח-ל ךייחמ "הבוטה ךתרבח"

 .תוכז

 לע ס"היב תלהנהל עידוהל ךילע הבוח הכלהה יפ לע ,הזמ ץוחו

 ךכבו ידיימ ןפואב קלוסת איהש ידכ "הבוטה הרבחה" לש הישעמ

 .ךלש התכב םיפסונ תונוסא וענמיי

 .הזה ארונה ןויסנב דומעל השודק לש תומצועל יכזתש ךל לחאמ

 .ךיניינע לכב ךתוא חילצי ה"בקהו ,םימש םש תשדיק ,ידמעת ןכ םאו
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 ןנוסמל הסינכ ןיא

 אוה רבעש עובשב .לודג ןלבק לש הדובע להנמ ילעב" :החיש ךותמ

 יעמשמ דח ןפואבו ,המוהמ ול יתישע .ןנוסמ רישכמ םע התיבה רזח

 ,הסנרפ ךרוצל" יל ריבסהל הסינ איה .ולש סובל ותוא ריזחיש יתשקיב

 .עומשל הנכומ אל !!!ןאכ דע :וילע יתקעצ ."םיסדנהמ ,הדובע תוינכות

 ."רשכ םע ךישמת ,רשכ םע םויה דע תרדתסה

 .וניתומוקמב רידנ רצומ טלחהב תא ,תרבג חוכ רשיי

 בטיה הריכמ ינאש םישנ שולש ,דעלאב הרג ינא ,תמאה תא ךל דיגא"

 תויתרבח תוצובקב ולפנ ןה ...םיכובו םימותי םידלי וריתוהו ןאכמ וחרב

 .הדובע ךרוצל יביאנו ןטק ןנוסמב ליחתה הז ןלצא םגו ,ביחרהל ילבמ

 ."הסינכ ול ןיא ילש תיבל ,החפשמ סרוה ,"הדובע ךרוצל" ץורתה םאו

 !!!לארשיב ךתומכ וברי

 רובעי לאו גרהיי

 תואמ וחכנ וב הינתנ 'זנאצ תירקב סנכב רבעש עובשב יתחכנ

 .הליהקה ינבר םשארב ,םיפתתשמ

 .הצרעהלו האניקל יואר םהלש קבאמה ןונגיס לבא ,םש בבותסמ עגנה

 אל וירוה םא ךוניחה תודסומל דלי םושרל ןיא ,ר"ומדאה תארוהב

 .רובעי לאו גרהיי הז 'זנאצב ,םש .רשכ דייג רישכמ םיאשונ

 .יאוולה .ונלוכ לצא יאוולה
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 קיומה תוהה ל

 םאסטווה תא תשטונ ץינ'זיו תודיסח

 ,ה"עשת תועובשה גח תליענ שיטב ץינ'זיומ ר"ומדאה ירבד תובקעב

 ,םרגלטהו פאסטווה תוצובקל תורכמתהמ האצותכ םרגנה סרה לע

 םיברשכ ,םהל ץוחמ ףאו םידיסחה רוביצ ברקב הבר תוררועתה הלח

 .תונושה סעיינה תוצובקמ םיקתנתמ

 רפסמ ורבע אלש ךכ ,תודיסחב םוצע דה וררוע ר"ומדאה לש וירבד

 .תונושה סעיינה תוצובקב תוביזע ילג ומשרנו תוקד

 עימשה ,ר"ומדאה תקעז תא שמא עמשש ,ץינ'זיו ידיסחמ דחא

 לש גחה תליענ שיטב הז היה .קעז בלה לומתא" :אשונב םירבד רפסמ

 .םידיסחה יפלאל ושדק אשמ תא אשנ ר"ומדאה .ץינ'זיומ ר"ומדאה

 וצרפנ םויסה ינפל ,זאו .וירבדל םיניזאמו םיתיכסמ םלוכ .לכיהב הממד

 ולא ,לכיהה יבחרב הדהדה הקעזהו ,רודה אשמ אשונ לש באכה ירכס

 ףצקש ,עבעבש םד .םד הז היה .םיטפשמ ויה אל ולא ,םילימ ויה אל

 ."םד תתושהו עוצפה ובבל תא ועצפש ברח תורקדמ .ושדק הפמ

 -תונמלא ,תונוגע םישנ לש םלוק הז היה ,ולש ולוק הז היה אל"

 הביל בלב םירועפ םיעצפ ,םייח םימותי םידלי לש רוהטה םלוק ,תויח

 תוחפשמ ןודזב וליכש תומויא תופרשל םידירש .ידרחה רוביצה לש

 ."םימימת ,םינמאנ םיתב וליכש םיינחור-תוקילד ,תומלש

 תניפל רבעמ ונל םיברוא םהו ,םיריכמ ונלוכ ולאה תוידגרטה תאו"

 תייגהב השקתה םנמוא יברהש ,הלאכ ינימ לכו םרגלטהו פאסטווה

 ,ץינ'זיו ידיסח ,ונחנא זא .וננובאדל ,דאמ בוט םירכומ םה ונל לבא ,םמש

 ונמצעל ונרזח .תויפשל ונרזחו דובעישה תא ונבזע !ה"ב ונקתנתה

 "וניאצאצ ןעמלו וננעמל .רבגתנ דחיו ובשח םיחא ואוב .וניתוחפשמלו

 .שרפו ,ורצי לע רבגתהש דיסחה םכיס
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 ה"עשת ןויס ד"י

 שחרתהש המ
 תוקוור 26 םע

 תוצימאו ...תורגובמ

 ,קרב ינבב ץכ סדרפ תנוכש לש הבר ,א"טילש דיאז םייח ג"הר 1

 השעמ רפסמ ,ץראה יבחרב םיינוכית רפס יתבב תודהיל הצרמו

 ,דקתשא זומת שדוחב" :"רפוסי יכ ןמאי אל" תניחבב ,ררועמו םיהדמ

 ידוהיה עבורב וידחי תובשל וצפח תורגובמ תוקוור תונב תצובק

 ,30 ליגב ןהיניבמ 'הנטקה'שכ ,תונב 26 התנמ הצובקה .םילשוריב

 השקיבו ,ילא הרשקתה הצובקה תנגראמ ...רתוי תורגובמ ראשהו

 .קוזיחו הרות ירבדב תבשה תא ןהל םיענהלו יתחפשמ םע אובל ינממ

 ."יתמכסה

 הריצחובא דוד ברה לבוקמה םע תוצעייתהל יתסנכנ ישימח םויב"

 תצובקל האצרה רוסמל רומא ינאש ,ול יתרפיסו ,היירהנמ א"טילש

 םשב תונבל רוסמל המ ,התיה יתלאש .ךודיש תובכועמ תורגובמ תונב

 ואצמ אלש רחאל ,ו"ח שואייב ולפיי אלש ,ןחור תא קזחל תנמ לע ,ברה

 ,ןהל רמאת" :הריצחובא דוד יבר יל בישה ?ןמז הברה ךכ לכ ןגוויז תא

 ןה םא ,(המודכו ןופייא) ןהל שיש םיאמטה םירישכמהמ ודרפייש

 אלש ןוויכ ,ךובנ יתייה עגרלו ,םירבדה תא יתעמש ."סראתהל תוצור
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 ךייש דציכו ,הטמו תוברקתמ תונבב אלא ,תויתד תונבב רבודמ היה

 "!?ךכ לע ןתיא רבדל

 רושיק אוצמל יתיסינ הנושארה הדועסב .עגורב הלהנתה תבשה"

 הדועסב םג .ידיב התלע אל ךא ,םיאמטה םירישכמה ןיינעל האצרהב

 תונמדזה האצמנ אל םלוא ,תוישעמו הרות ירבד ורמאנ היינשה

 יתשקיב ,תבש יאצומב הלדבהה רחאל .םירישכמה לע ןהמיע חחושל

 תא יתקרז זאו .םויסל םיטפשמ רפסמ ןהל רמול תושר תונבהמ

 יתייה !ןכרובע העתפה יל שי ,תורקי תונב" :ריוואה ללחל הצצפה

 םאש ,ןכל רוסמל ינממ שקיב אוהו ,הריצחובא דוד יבר לבוקמה לצא

 תאיצמב תולודג תועושי וארת ןתא - םיאמטה םירישכמהמ ודרפית

 ."!!גוויזה

 לע ןלוכ ואפק תוכורא תוקד ךשמב ...םלואב ררתשה חותמ טקש"

 .הלש רישכמה תא ינחלוש לע החינהו ,תחא הרענ השגינ זאו ...ןמוקמ

 לש יצחו העש רחאל ךא ,תונבה ראשל דאמ השק התיה המישמה

 אמטה רישכמהמ דרפיהל תונב 25 דוע ותואנ ,םיעונכישו םירבסה

 עכמהמ דרפיהל דחוימב השק היה תחא הרוחבל קר .ידיל ורסומלו

 רל יתסנכנ ,םולשל ןהמ יתדרפנ ,ימוקממ יתמק ...הילע בוהאה

 רחאה תבה םגו ,בכרה ןולח לע תוקיפד ...זאו .בכרה תא יתענתהו

 ."!!רישכמה תא יל הרסמו הרבגתה

 ברל יתסנכנ ...החלצהה לע ול רשבל דוד יברל עוסנל יתטלחה"

 תא ךריבו תועמד דע שגרתה דוד יבר .םינופייאה םע תיקשה ידיבו

 תונב 25 !הרק ןמואי אלה ןכאו .באב ו"ט דע וסראתי ןלוכש ,תונבה

 הרסמ איה םגש ,הצובקב הנורחאה תבה הרתונ ...באב 'י דע וסראתה

 לילב ,הנהו .הגוויז תא אוצמל התכז אל ןיידע ךא ,אמטה רישכמה תא

 ודובכב הריצחובא דוד יבר רשאכ ,סראתהל התכז איה םג באב ו"ט

 "!היסוריאב ףתתשמ ומצעבו
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24 

 םיהדמה רופיסה ןמ קזחתהלו דיאז ברה םע םכמצעב חחושל ולכות

 וללה םיאמטה םירישכמהש הדבועה תא יעמשמ דח ןפואב ףשוחה ,הזה

 052-7655774 - דיאז םייח ברה .אימשיד אתעיסה תא םילזוג טושפ
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 ?םידמלמ הככ !!!ונעגתשה

 ונחנא יתממ .ונעגתשה שממ !!!ונעגתשה" :ידרח ךנחמ יל בתוכ

 ךתעידיל - ?םיינוליחה לש תויגוגדפ תוטיש ץמאל םיכירצ םידרחה

 םגו ,בשחמ לומ ךנחמ בשויש להונה תא וצמיא ונלש תודסומב -

 ךניח לארשי םע .תוכרעמ ףורט שממ .םידמולו ,בשחמ םע םידימלתה

 םירפס םע םימכח ידימלת לש תורוד ירוד ,הנש 3,500 -מ הלעמל

 םשה ךורבו ,דחא רפס ביבס םידלי הרשע ודמל ןמיתבו ,םיסרטנוקו

 !ךוניחב ןולשיכה איש ירה םה ?םהמ דומלל ונל שי המ .ךוניחב ונחלצ

 בקע םיגפוס םהש תונויזבה םיִמ םיינזואהו רעישה תא םיכשומ םה

 אל" :הקעז תעקוב יברקמש ,יול ןודא ךל רמול יתיצר .לשוכה םכוניח

 ,לשוכ ינוליח הרומ ומכ גהנתהל ונתוא וחירכת לא "!!!קלמע תא הצור

 !!!השקבב םייוניש ילב ,אבס לארשי תרוסמ תא התנוכתמ לע וריאשת

 רומשל ונל ונת ,םיננוסמ םירישכמ אלו ,הנתמב םיבשחמ ונל ונתת לא

 םסרפתש חמשא .חצני הזוחצנמ הז ,חצינ הז ,ירוקמה ידוהיה ןויבצה לע

 ."יול ברה יתוא

 לע ולפי םהש יאוולה ,םייח םיקולא ירבד ,ךירבד .החמשב יתמסריפ

 .ןיבמ בלו תובושק םיינזוא

 !שדקו ,האר תאזכ

 תגהונ איה יכ יל הרפיסו ,ידמל תשגורמ הבושח הרומ ילא הרשקתה

 .תרושקתה רהוט לע הלא םירמאממ היתודימלתל אירקהל

 בוצע המ - םהירוהש תודימלת ןנשי ,ונלש רפסה תיבב" הירבדל

 וא רענה השעי המו .םהיתונבל ןופייא ירישכמ םישכור - ארונ המו

 הפלש ,14 תב הדימלת ,ןודנב רועיש עצמאב ,םויה ?ואטחי אלו הרענה
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 ,אמטה רישכמה תא תרבוש וישכע ינא" יל הרמאו הקיתמ ןופייאה תא

 תומהדנה היתורבח יניעל ."יול יבוק ברל תאז ירשבתש דאמ חמשאו

 תא יתמייק .יתימא םשה שודיק לש השעמ ,אמטה רישכמה ץפונ

 ."הקידצה לש התשקב

 תדחוימה הדימלתל יתכרב הרוגש ןאכמו ,הרומל דואמ הדומ יננה

 איה ,ךתומכש הדלי .המוצע םימש-תאריו השודק'ד תוזע התליגש

 תועוקש ןיידעש ,תוהותהו תועוטה תונב ןתוא לכל הרידא תירוגנס

 תוכרבהש קפס יל ןיא .תודימהו שפנה לוקליק לש הרוכעה הציבב

 רשועו רשוא ךל ואיביו ,תואלפנ הנייהת ךייח ךלהמב ךל ןתי ה"בקהש

 .הרות ינב םינבו קידצ לעב לש החפשמו

 ...ורדחב ול רגתסמ

 .הבושח ריעב םייוסמ ללוכב ךרבא ינא .ךתיא ץעייתהל יתיצר"

 ורדחב ןמז הברה רגתסמ ללוכה שארש הנורחאה הנשב בל-ונמש

 אוה ורדחל ונסנכנשכו ,לוענל חכש אוהש םימעפ רפסמ ויה .תלד לעונו

 ותימאל .ךובנ דאמ דאמ שיגרהו הדיצה ותוא טיסה ,בשחמה לומ בשי

 התא המ ...ןיקת הארנ לכהו ללפתמו םירועיש ןתונ ןכ אוה רבד לש

 "?תושעל ךירצש בשוח

 .א.א

 לש טבמו בשחמ םע תורגתסהש ינדמיל םירחא לש םנויסנ ,ירעצל

 המשנב טא טא תסגונ האמטה תעלותה .ןובקיר לש ותליחת םה ,הכובמ

 םיתיעל ,עובש חקול הז םימעפל .תצרפתמ הסרומה ףוסבלו ,השודקה

 ,ןכל .דובא אוה - םשמ ותוא םיצלחמש ילבמ - עוקשש ימ .םייתנש

 ךותמ ,םכתגאד תא עיביש בתכמ ךרד וא ,יולגב וא ,ול וריעת ,יתעדל
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 רוזחיו רגתסהל קיספי אוהש ןכתי טלחהב ,עוגנ אל אוהש החנה

 ידי לע הפטחנ המשנ דועו ,םתרחיא הארנכ זא ,אל םאו ,לולסמל

 .ןטשה

 .םיניסח אל הלאכ םג ,ןכ ?ללוכ שאר

 תורענ ןיב חיש-וד

 .תוידרח תורענ יתש ןיב החיש לע ךל רפסל יתיצר" :ןופלט תחיש

 ומכ פאסטוו שי יול יבוקל םג ,יבזעת" התרבח ינזואל תנעוט הנושארה

 ?ןרקש אוה המ ,םולשו סח" התרבח הנוע ."ול ונימאת לא ...םלוכל

 ."?ךפיהה השעיו רוסאש קעצי

 המא ,ךכ רחא םירופס םימי .ןהיתש תא הריכמ ינאו ךשמנ חוכיוה"

 ששח היה ,תופיקמ תויאופר תוקידבל החלשנו ערב השח תינדשחה לש

 הללפתהו תודרחל הלפנ תינדשחה .ל"חר ,הב תננקמ הארונה הלחמהש

 התיה החמשה ,החפשמל ועיגה תובוטה תואצותהשכ .המא תאופרל

 לע יתלביק" הרמאו הביל רוגס תא החתפ תינדשחה הרענה .המוצע

 .רשכ רישכמ שוכרל הכלהו ןופייאה תא הקרז "םימש תוכלמ לוע ימצע

 ."עדתש יתיצר

 .מ.ק

 םיליחתמ םישנאו לחלחמ רסמהש עומשל בוטו ,עדימה לע הדות

 .הזה רישכמה טיממ תולחמו תורורצ תורצ המכ טולקל
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 רפסה יתב לכב וצמאל ןתינ םירוהל בתכמ לש חסונ

 .םירקיה םירוהל בר םולש

 םיעדומו םירע ונלוכ ,םיטרפל תדרל ילבמו ,םירבדב ךיראהל ילבמ

 ,(הלוכ ץראבו) ונריעב םידרחה תוליהק תא ודקפש םיינחורה תונוסאל

 ,םיאמטה רלולסה ירישכמ לש םתומדב ריאממה ינחורה עגנה חכונל

 .טנרטניאה ירתאל םיצורפה םיבשחמהו

 תודעה לכמ רודה ילודג לכ לש תושרופמה םהיתוקיספ רואל

 לע ,תושודקה תוליהקה ינבר הינתנב רבעש עובשב וסנכתה ,םיגוחהו

 ,וניתונב ,ונינב תא ליצהל ודעונ רשא ,הלא םיקספ לעופל איצוהל תנמ

 .וניתוחפשמו

 ימ לכו הרענו רענ לכו ,הרוה לכ ךליאו ןאכמ ,הנותחתה הרושבו

 ,רשכ דיינ רישכמב קרו ךא שמתשהל םיבייח ,ש"ריו יתד ידוהי הנוכמש

 .תרושקת יניינעל םינברה דעו ידי לע רשואמה

 םידיינל ורבעי םידיקפתה יאשונ ראשו הארוהה לגס ישנא םג

 .םירשכ

 תוליהקה ינבר דעוול הנפי ,ןנוסמ רישכמב (חכומ) ךרוצ ול שיש הרוה

 השעיי אל ,בתכב רושיא אלל .בתכב ותשקב תא הלעיו ברה תושארב

 .תוחפ אל תובורמ ויתונכס רשא ,ןנוסמ רישכמב שומיש

 .םימי 10 ךות השעיי םירשכה םידיינל רבעמה

 םישוח ץלחנ ,דחא בלב דחא שיאכו ,הלועפ ףותישל םיפצמ ונא

 .םימש דובכ תוברהלו וננחמ תא רהטל

 רפסה תיב תלהנה .הרותה תכרבב
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 ףדור ןיד

 ימורממ ,תיזכרמ ריע לש תמוצ לעמ רג ינא ,יול ןודא" :החיש ךותמ

 םהל שי לבא עובקל יל רצ .םיגהנה לצא הרוק המ האור ינא תספרמה

 אל םביל ,אמטה רישכמה ךסמב תועוקת םהיניע ,םיבשוי םה .ףדור ןיד

 רבכו ,עוושמ תוירחא רסוחב תמוצל םיצרופ םהו ,שיבכל השענל ןותנ

 ."רישכמה תקזחא בקע ועבנש תונואת המכ יתיאר

 .בר קדצבו ,םיטסינופייאל ףדור ןיד ,המישרל םכל ופרצ ,יפוי

 ...ת"תב ןופייא םע 8 ןב

 ולש רבחש רפיסו רזח אוה לומתא .ת"תב דמול 8 -ה ןב ינב" :הלאש

 תא קדב ,עיגה ברה .םיקחשמ וב קחישו קיתהמ אמט רישכמ איצוה

 הז רישכמ איבהל אלש ול הרוהו דליב ףזנ ,תולק וב קחיש ,רישכמה

 .וזה הדבועה ןמ גאדומ דאמ ינא .ת"תל (תשרל רבוחמ וניאש תורמל)

 ."?ביגהל דציכ

 ,רבוחמ וניאש ףא לע ,אמט רישכמ םע עיגמש הנומש ןב דלי :הבושת

 ךילע .תרחא וא וזכ המרב עוגנ ותיב קפס אללו ,העפותה תא ריכמ רבכ

 החפשמל הנפיש ושקבלו ,ךתגאד תא וינפב עיבהל ,להנמל רשקתהל

 האמוטהש ריחמה .הלועפ ףותיש השורפ תומלעתה .עגנה רועיבל לעפיו

 קר אוה וא רדסב היהי וא ,ארונ אל" םייוטיבהש ,דבכ הכ אוה תירלולסה

 .רעשה חתפב ול בצינה ןוסאל חרכהב םיליבומ "דלי
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 ה"עשת ןויס 'כ

 ,ןופייא שי ילש אבאל"
 "?תואקדנס ול תתל םאה

 ילש אבאו ,הבוט העשב ןב ונל דלונ .ךיבמ בצמב ינא" :הלאש

 ...הווצמה תא ול ןתאש ינממ הפצמ אוה ...ולש תואקדנסהש ענכושמ

 םיאצוי ךיא ,וכותבש תועווזה לכל ףושח אוהו ןופייא ול שי ירעצל

 ."?הזמ

 תינחורה הארשהה ךל עודיכ .םיאצוי ךיא דועו םיאצוי :הבושת

 ילודג לש םחתיפל םירחשמ ןכ לעו ,דליה תמשנב תלעופ קדנסה לש

 םסינכהל תנמ לע ,םילומינה ונידלי תא וקדנסיש ידכ ,םיקידצו רוד

 ודובכב בייח התא ,ןכ .וניבא םהרבא לש ותירבב השודקבו רוהט רואב

 ךילע ךנב לש ושפנב רבודמ רשאכ .לובג שי דובכל םג ךא ,ךיבא לש

 רמאתו םולשה ינפמ הנשת .הרוהט םימש-תאריל וכנחל שפנ רוסמל

 םא םג ,קדנס תויהל ריעה ברל וא ךלש ללוכ שארל תחטבהש ךיבאל

 תחקל לוכי אל התא ,ןיינע לש ופוגל .הז תא קילחת ,ןגרינ אהיו רטקי

 ללפתת ,ןכש המ .(קדנס) רוגינסל וכפהלו (ןופייא קיזחמ) רוגיטק

 םולשו ,ורכש הז היהו ,הלועמ הבושתל הכזי ךיבאש הלימה תירבב

 .לארשי לע
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 ?הריבע ירבועל תעייסמ ינא םאה

 אוה בר אל ןמז ינפל .ביבא לתב רגו ידרחה םלועה ןמ אצי ינב" :הלאש

 ונרבעהו ,קסע חותפל ידכ האוולה ח"ש יפלא תורשע המכ ינממ שקיב

 האוולהמ ענמיש ידכ םילקש יפלא תורשע המכ - ינאו ילעב - ול

 םירישכמ רכמימל תונח חתפ אוהש ונל עדונ ךכ רחא .תיביר םע תיאקנב

 ינא םאה ,עוזעזל יתסנכנ ךירמאמ תאירק תובקעב .ל"חר ...םיאמט

 ,ידמל בוט אוה ןבה םע ילש רשקה ינש דצמ ?הריבע ירבועל תעייסמ

 ול הלגא וא ,רסומ ול ףיטאש ךכ בקע םיסחיה ועגפי אמש תששוח ינאו

 "?ךתעד המ ...לודג רעצב ויבאו ינאש

 ,רודב שיש םיעורגה ןמ הריבע ירבועל עויס טלחהב הז ,ןכ" :הבושת

 ,ינש דצמ .םתא םיגגוש יזא ,חתפיש קסעה הזש םתעדי אלו רחאמ ךא

 הדבועה ןמ םימוצע םירוסיבו לודג רעצב םתאש ול עידוהל םכילע הבוח

 .לארשי םעל םייארונ םיינחור םיקזנ םרוגו םיברה תא איטחמ אוהש

 תא ןיבמו ,רבעב יתד היה אוה .חיטשל תחתמ הז עדימ אטאטל רוסא

 תתוש בלמ ורמאיי םירבדה םאש קפס יל ןיא .םירבדה תרמוח לדוג

 םיסחיהו םתוא םינפי אוה ,ומע טטוקתהל הנווכ ךותמ אלו עמדבו םד

 .הרות לש הלהואל רוזחל הכזיש ללפתהל יכישמתו .םיניקת וראשיי

 "!!!ךמצעב לפט ,יול יבוק"

 ןמזייר ןורהא ברה יתימע לש ליימל הבתכ םש םוליעב הפוצח השא

 ריעבהלו פאסטווב לפטל וקיספה ,ויערמ רבחו יול יבוק" :ןושלה וזב

 תאריב לפט !!!ךמצעב לפט ,יול יבוק .תבש םוי אל הז םא םג ,םעב שא

 "!!!התוא ריעבת לא ,הפיגמה תא קספה ,ךירצש המב לפט ,ךלש םימש

 .ןאכ דע
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 וזה תלבלובמה ךא ,ןודנב המע חחושל חמשאש הבושת הל יתרזחה

 .הילע ומחרי םימשה ןמ ...הל םלעיהל הפידעה

 םלועל דלונ שדח רוטקס

 "םישדחה םיינוליחה"

 םירוה תפיסאל יתעלקנש ךל רפסל יתיצר ,יול ןודא" :החיש ךותמ

 בל םיש .ףלעתמ ינאש יתבשחו ,השדח תידרח ריעב הרות-דומלתב

 ,םדוק הרות דומלתמ קלוס דליהש (א .ת"תל הלבקה יאנת םה המ

 ל"נכ (ג .םסרופמו יולג ןצחומ ןופייא שי אבאל (ב .(!!!) וירוה ללגב

 ולא (!!!) ספאל ףואשל הכירצ אמאה לש תועינצה תמר (ד .אמאל םג

 לבא ,ידרח שובל רוביצ יתיאר ת"תה רצחל יתסנכנשכ .הלבקה יאנת

 דע ."םימש ומוש תידרח ריעב הז לכו ...םיימשל קעז תועינצה רסוח

 .ןאכ

 תרציימ תידרחה היצטומהש םינפהל ונילע .שגרתת לא יריקי

 אלא ,םישדח םידרח אל .םישדח םיינוליח םוי לכבו העש לכב

 .תיב תרצות אוה ,הזה ידוחייה לעפמה .םישדח ם-י-י-נ-ו-ל-י-ח

 רבודמ .ונלש תסנכה יתבב "םיללפתמ"ו ונירעב ,וניתונוכשב םירג םה

 הרבחה ןמ ראשנש המ לע ארונ ןוסא טימהל לולעש ינאיורט סוסב

 .תידרחה

 רוזעל ףידעש רובס ןטקה ינא ךא ,תועד הגוה אלו ,רודה לודג ינניא

 םירעל וניתוליהקמ םאיצוהלו םירומג םיינוליח תויהל םדדועלו םהל

 הקיקדה תיכוניחה המקירב תושונא תעגופ םהילא הפישחה .תוישפוח

 .םירקי םיארוק םכתעד תא םג עומשל חמשא ,יתעד וז .ונלש
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 תבשב תילטל תחתמ "קידצ"

 יתונב ורבעש המוארט לע ךל רפסל יתיצר ,יול ןודא" :החיש ךותמ

 היריעה רוזאב ,שדוק תבשב ,קרב-ינבב תועובש רפסמ ינפל .תונטקה

 םע תידיסח תוזח לעב ידוהי בשייתה אשדה לע .אשד ובו ירוביצ ןג ונשי

 ,וצלפתה ךומסב ורבעש יתונב ...רפס זחאו ופוגו ושאר תא הסיכו ,תילט

 תילטב רוטע ותאנהל ול שלוג הלהו ,חותפ ןופייא אלא רפס היה אל הז

 יתעמששכ ,יל םגו ,ןהל היהש עוזעזה לדוג תא רעשל ןיא ,תבש ידגבבו

 ."ךכ לע

 ,םישדח םיינוליח םירציימ ונחנאש םכל יתרבסה רבכ ,בוט ונ

 .םליערהלו ונלש םייברקה ךותב ראשיהל םיפידעמ תוחונ ימעטמש

 .תוכבל שממ ,תוכבל

 ףוס ןיא טושפ תירלולסה האמוטה תולילעל

 רשפא רבכ המכ ,יול ןודא יל דיגת" :ילוקה אתב דבכנ ארוק יתוא לאש

 ןרקס ךכ לכ ינאש איה תמאהו ?ףוס הזל ןיא ...וזה העפותה לע בותכל

 ."...עובשפוס לכב ךתכחב תילעה המ אורקל

 ,וזה תינפוסה תינטרסה העפותל .המהדתב ינזוא ךשומ ינא םג ,יביבח

 םיינזואהש תולילעו תונועגש ,םיפורט ,תויטס ,תויצאוטיס רופס ןיא שי

 םירובש םקלחב םיארוק םע תוחיש ירבש טקלמ קר ינא .תוררמטצמ

 םיינש דחא שי תיב לכב יכ ...ףוס הזל ןיא ,ןכ .םידובא םקלחו ,םיסורהו

 התא .שפנל אפרמ םישפחמ םה .השק םילוחש המלש החפשמ וא

 תודסומ ילהנמ םהיניב םינרקס םיארוק תורשעו ,ןרקס ינא םג ?ןרקס

 תא ררועל ידכ םירמאמה תרדיס תא םישקבמ ,םינשרדו םיאבג ךוניח

 .הז לע רתוומ יתייה .רוביצה

15 



 "םכח רישכמ םע שפיט שיא רשאמ ,שפיט רישכמ םע םכח שיא ףידע"

 "...םונהיג תרבוע ינא"

 תא תועובשה גח ברעב יתקרז ךירמאמ תוכזב ,יול ןודא" :החיש ךותמ

 תרבוע ינא .הלודג הצובקו יתורבחו יתויחא םע רשק יתקתינו ןופייאה

 יתוא תוגרוה יתויחאו יתורבח (ב .יל רסח הז (א .עמשמ יתרת םונהיג

 .'וכו 'וכו "תֶַמלענ תא המ ,תנשוימ ,תיטפיטנא" םילימב יתוא תוכתוחו

 םיטילחמש הלא לש שפנה ירוסיב ךירמאמב קוסעתש תשקבמ דאמינא

 .ןאכ דע ."חוכ ןומה ונל ףיסוי הז ...וזה המויאה תערצה ןמ רטפיהל

 ונתמצוע יפל עבקנ םימשב ונרכש .ארגא ,ארעצ םופל :הבוגת

 בשחנש השעמ תישע .ה"בקל ךכ לע תודוהלו ,דובכב םירוסיב דומעל

 .ונרוד לש הבולעה תוינחורה תמר חכונל םשה שודיקו שפנ תוריסמ

 תיחשהל םיצורש םימרכ ילבחמ םינטק םילעוש םתואל !!!ענכיהל אל

 תויפשה עסמל תוחאו הרבח דוע יפרצו חמורב יזחיא .תינשב ךשפנ תא

 ךיתושוחת תא טורטורפב יל יבתכתש דאמ חמשא ףסונבו ,וילא תסנכנש

 יאדווב הז ,תיטסינופייאה האושה ןמ לצניהל תנמ לע ,קבאמה ךלהמב

 .ךכל םיקוקזל ףועמו חוכ ףיסוי

 איביש ארובל ינונחת תאו ,יביל ישחר תא ךל חולשל חמשא ,רדסב"

 ."...תהמהמתמ ןיידעש ,תמייוסמ העושי יל

 .תונלבס .אובת אוב איה הגאד לא

 "!ןרקש ןב ןרקש"

 הגיהנמ רודה לודג לש הרמה ותקעז לע רוזחל אלא ונל רתונ אל...

 לוכי ימ" :רבעש עובשה ןמ א"טילש ןהכ םולש ןרמ ס"ש לש ינחורה

 ינא .ןרקש ןב ןרקש .'עירפמ אל הז לבא והשמ סיכב יל שי' דיגהלו אובל
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 ינא רמולו ומצעל ןימאהל לוכי ימ ,ועזעדזה םהו םינברל הז תא יתרמא

 םא ,הז תא קורזיש ול שיש ימ ...חיטבא חוטיב ,ימואל חוטיב ...חוטב

 ."!!!הזה םדאה לוספ ,אל

 שרח קרו !לוספ !לוספ ,א"טילש ןרמ קסופ "הזה םדאה לוספ ,ןכ"

 ולוכש אמט רישכמ םע ,רוביצ גצייל וא ,ןודל ,ךנחל ךישמי בל לרעו

 .לארשי ילודגל זובו םימש םש לוליח הבעותו המיז

 ?ונעגה ןאל

 "...םהלש אבסב םישייבתמ םידכנהו םידליה"

 .בתכמ

 .יתללפתה ,יתיכב .יתישע אל המ .רבדל ימ םע ןיא .רוכמ ילש לעבה"

 ןודנב ומע רבדיהל יתונויסנ לכ .השוב וזיא .םידכנל אבס אוה .םולכמוש

 .סרהנ תיבה םולש .םידכנה םג וב םישייבתמ ונלש םידליה .והותב ולע

 ,החפשמ םלועב ול ןיאש השדח תוישיא םע שיא לש ודיצל םייח ונחנא

 ףרוטמ רתאל רתאמ ץר אוהו טנרטניא קר ,הרות אלו םינכש ,םירבח

 .םינפב ץיצהל םידכנהו םידליה תא תותפל הסנמו ,רחא

 םישנאמ ענומ יאדווב הז ,ךישמת ךישמת ,קזחמ דאמ ךלש רוטה"

 ךל שי םא תעדל יתיצר .ןומה הז .קיפסמ רבכ הזו ,לופיל םיריעצ םישנו

 ."תשאונ ינא ?םוהתהמ ילעב תא איצוהל יל ליעוהל לכויש ףסונ ןויער

 קחצי ןואגה ברה ןתנש הצע לע רבכמ אל יתארק .ןכ :הבושת

 םע גוז רתאל םהמ שקיב אוה .םידלי יכושח גוזל א"טילש ןייטשרבליז

 ותואל ךירצה - ורבח לע ללפתמה לכו ,ודקפייש ללפתהלו ,המוד היעב
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 לע יללפתת ,יתריבג ילוא .תוגוזה ינשל חילצה הז .הליחת הנענ - רבד

 וכזיש - םירוכמ םניאשו םירוכמה - םירגובמהו ,ונלש ריעצה רעונה

 ,ומחרי םימשה ןמו ,הזה ינחורה ןוסאל רדרדהל אל אימשיד אתעיסל

 .תויפשל רוזחל ידכ םימשמ הלצה לבח וחלשיי ךלעבלו

 ."הווקת ףיסומו דדועמ ןויער טלחהב הז ,יול ןודא הדות"

 !ועדתש בושח

 יבחר לכמ לודג שוקיב שי ,ןאכ םימסרפתמש םירמאמה תפוסאל

 םע רפס אצי ה"יא בורקב .םיארוקה לש םיקוזיחה חכונל רקיעב ,ץראה

 םיקתוע 100,000 ץיפנש תנמ לע ,וננוכתת .תופסות דועו ולא םירמאמ

 .לכל לעמ תולדתשה .ונידיב ןתי ה"בקהש המ ליצנו

 תויומדקתהו םייוניש לע עומשל חמשא

 יול יבוק
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 ה"עשת ןויסב ט"כ

 'א התיכב ךנחמ"
 ונופייא םע שלוג
 "...רוועישה ךלהמב

 .ולכב דמלמ ונשי ,וב םידמול יינבש ת"תב ,יול 'ר םולש :הלא ₪

 םעפ אל .ןובשח השוע אלו ןופייא םע ישפוח ןפואב בבותסמש הכומנ

 ויתומלועל שלוג אוהשכ םידימלת ותוא ושפת - רועיש ךלהמב -

 וננובאדלו ,ןופייא ול שיש םירפסמ םה תיבב .ןחלושל תחתמ םייומסה

 "?עיצמ התא המ .רבד השוע אל הלהנהה

 רישכמ םע בבותסמ ךרה ליגב "ךנחמ"ש עומשל עזעזמ :הבושת

 .ר"בשת לש םשפנ תא םג אלא ,ואשונ שפנ תא אמטמ קר אלש ,אמט

 ונניא הזה שיאהש רורב היהיש - םירבדה םיקייודמ םא - הככ זא

 ומוקמ .וידימלת תושפנ תא ליערמו ,סרוהו ,לקלקמ אוה אלא !!!ךנחמ

 הקד לכו ,ותומכ םישנאל םייוארה םירתאב אלא הרות-דומלתב אל

 םיפתוש םה םג ,םיקתושו ,םש אוהש - הלהנההו םירוהה - םיעדויש

 םינדחפו םינפש םילהנמב יתלקתנ ככ ,ןכבו ?םישוע המ .הריבע רבדל
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 םידחופ םה ,םהיפמ תצרחנ תוגיהנמ לש הלימ איצוהל םידעורש

 "םידמלמ"המ תוחפ אל ינחור ןוסא םיווהמ םהו םמצע לש לצהמ

 .הזה גוסה ןמ םילהנמל הינפ-רמאמ בותכא בורקב .ןופייאה ירוכמ

 ,הרות ינב םירוה רפסמ ךמע חקתש ,עיצמ ינא םירבד לש םפוגל

 דמלמהש וא !ןאכ דע" תיעמשמ-דח ול ועידותו להנמה רדחל וסנכת

 ינודא התאש וא ,רודה ילודג תקיספ םע וק רשיימו רשכ דיינל רבוע

 ,םיצורת שפחיו ןפתשי להנמה םא ."תוחורה לכל ותוא ףיעמ להנמה

 עידוהלו םשמ םידליה תא איצוהל אשודק'ד תוזע ןיגפהל םכילע

 ,םשה לוליח שיש םוקמב .םתישעש דעצה לע תוליהקבו ריעה לכב

 עדיה םעו ןבל יכה ןקזה םע ברה היהישו להנמל םוקמ םיקלוח ןיא

 דח ןפואב םכנורגמ עמשת תמאהשכש ינחטבומ .הלענ יכה יכוניחה

 דע .םכתחלצה וניארוקל רשבל חמשאו ורשייתי םיניינעה ,קלחו

 .ןאכ

 יכ שיחכה הלהו ,ת"תה להנמ םע חחושל יתשקבתנ רתוי רחואמ

 לבא ,יקנ אוה םויכ ,רבעב היה הז" וירבדל ןופייא אשונ ל"נה ךנחמה

 רחאמ ךא .ןותעל אלו ילא םג תונפל רשפא ,וזכ הנולת הנשי םא

 לעפא העישפ הפ התיה ןכא םאו ,רבודמ המב בוש קודבא ילא תינפו

 ולש לגסה ישנא לכ יכ שיגדהש ,להנמה ךכ ."דסומה ןמ וקיחרהל

 .םירשכ םירישכמ םיאשונ

 .ץמואה ש"לצל יואר טלחהבו ,הפי

 !!!םירכמתמה תלצהל ןויער שי

 םיבוטו םיבר ומכ ,ינא םג .יול ברל םולש" :החיש ךותמ טוטיצ

 רשאב שואיי לש גוס םהמ הלוע ירעצל ךא ,ךירמאמ תאירקמ תקזחתמ
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 השוע .קייודמ אל הז יתעדלו ,ביצעמ הזו .םירכמתמה לש םתלצהל

 ןב ,הרשעה ןב יחא .וזכ תחא יל שיו ,העושיל תוצע םישפחמש םשור

 .םירוהה תעידי ילבמ ,אמט רישכמ שכרו וירבח ידי לע תסוה ,הבישי

 הרצק ןאכמו הבישיה ןמ קלוס אוהו ,וילע ונישלה םייוסמ בלשב

 ויניע טבמו ,קעזו ללצו ללצ קר ,דקפית אל ,דמל אל .תורדרדהל ךרדה

 םיליהת יקרפ ,וילע יתללפתה .תרבדמ ינא המ לע עדוי התאו הנתשה

 רואלו ,םורדב בושח ס"יבב הרומ ינא .קפואב העושי וניאר אל ,ףוס ילב

 הלהנהל .ןודנב החמומ הצרמ ןימזהל טלחוה םימויאה תרושקתה יעגפ

 1,000 יתרדנו ,םימל ץופקל יתטלחה זאו ,ותאצרה ןממל םוכס היה אל

 ךכ רחא םימי המכ ."יחא תחלצהל הז" יתעדוהו ,הצרמה ןומימל ח"ש

 דוע .ץורת ול היה אל ?המל .רישכמה ילבמ רוקיבל ונילא עיגה יחא

 היה עודיו ,לודג קוזיחל ונל םרגש האצרהה םוי עיגה הנהו ,םימי המכ

 רישכמה תא קרז אוה תרחמל רבכ .יחא תוכזל דמוע הז םיבר יוכיזש

 ותוא ולביק ךכ רחא םימי המכ .הבישיב דומלל רוזחל ונוצר לע עידוהו

 .אלפנ ןויער יול ןודא הנה זא .אילפהל חרופ אוהו תנייוצמ הבישיל

 גאדא ,ה"בקה רמא ,יינבל גאוד התא םאו ,םיבר יוכיזל האצרה םורתל

 ."ה"בקה חיטבמ ךנבל ינא

 .ןויערה תא וצמא אנ .םכל יתחוויד .דאמ אלפנ .תמאב הדות

 !ץפונ רישכמהו וארקנ םירמאמה

 הבישיב דמול ינא .ךתוא חמשל יתיצר ,יול 'ר" :החיש ךותמ טוטיצ

 ישאר .הלודג החינצ חנצו אמט רישכמ שכר ירבחמ דחאו ,הבוט

 םה יכ ?המל .חוודמ אל וירבחמ דחא ףאו ,רבד םיעדוי אל הבישיה

 ךירמאמל יתפשחנש זאמ ,ינא לבא .רבדה תרמוח תא םיניבמ אל ןיידע

 אוה .הזה םיהדמה רוטה תא אורקל ותוא ענכשל הסנמ "םויל םוי"ב

 יתענכיש םירהצה-רחא םויה לבא ,שקב יתוא החודו ,ברסמו ,ברסמ
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 ןופייאה העש יצח ינפל .יתרמשו יתרזגש םירוטה ןמ המכ אורקל ותוא

 ."תערצה ןמ רטפיהל חוכ םהל ןתונ הז ,ךישמת ,יול 'ר ךישמת .ץפונ

 .דאמ דאמ .הדות

 תיב םולש - ןוחרקה הצק

 .עזעזמ רופיס דוע

 םכח ןופאלפ - דחוימב המכח אלה - ותשאל הנק ,דחא שפיט לעב

 העניצבו החמשב ויח םהו ,םידלי הרשעמ תוחפ תצק םנשי גוזל .דאמ

 איה ,ותשא קוידב הניא ותשאש הליג אוה רבכמ אלש דע ,השודקבו

 ןויקנבו סוביכב ,לושיבב ,הליפתב ,שודיקב ,ןוזמה תכרבב ןיינע הדביא

 התיהו הלעבמ המלעתה ,םינטקה הידליב ןיינע הדביא ךכ רחאו ,תיבה

 .ןטקה ןטשה םע איה ,היניינעב הקוסע

 םרטבש ררבתה דאמ רהמ .תיב םולש םש ושעיש ושקיבש יממ ושקיב

 תורכמתהב קוסעל ךירצ ,ןוחרקה הצק קר הזש ,תיב-םולשב םיקסוע

 עשורמ רישכמ לש ומסיקב התבשנש המכח אלה תרבגה לש תילטוטה

 התעדמ ןיטולחל התוא איצוהש דע ,םיחבשו תואמחמ הל קליחש ,הז

 .תירסומה תורקפהה תודשב הלתשו

 .םירובש םידליה .רובש לעבה

 התוקסרתהל דע ילאוטריוה המלועב תרשואמ יד םייתניב השאה

 .קפס לכ ךכב ןיא ,בורקב הייופצה

 םגו ,רבש אלו קדס וב ןיא זילעו םלש אוה ,אמטה רישכמה וליאו

 .תוחפשמו םיתב ררופלו ךישמהל תינטש היצביטומ עפוש
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 .תוכבל אבש קיחצמ ךכ לכ ,ונתיא םירבדמ תיב םולש לע...

 ןובלע - המשו תוקנפתה

 ירופיס תרשרשב םמצע תא והיזש רחאל ובלענש םיבלענ שי ,ןכ

 שי .(ץראב םינותיע המכו המכב עיפומה) "תרושקתה רהוטל קבאמה"

 תרוקיבב ךכ לע וביגהו םהינכשו םהירבח םתוא והיזש םירחאו הלאכ

 םתפרחו םנולקש הדבועה ןמ םיבלענ שי - רציקה .תרוקיבב אלש וא

 עשרה ינא ,ךפהתה לגלגה עתפלו .ןותעה יבג לע - לוכיבכ - ופשחנ

 .םייפכה ייקנ םה ,םיקידצה םה ,םיבלענה ,םהו

 םיריאמש חמשי תעד-רב ידוהיש םוקמב ."יתיאר ךופה םלוע" .בוט ונ

 אוה ,הילא עלקנש תינחורה םוהתה ףסמ ותוא ץלחל םיסנמש ,ויניע תא

 ללוכ ,ותסיגו םלועה לכ תא לסופ ,ישגירו ףונצ ןובלע הזיאב ול קנפתמ

 ...אמטה ינופייא לש ודובכב ועגפ .לווע ול השענש שיגרמ דועו ,יתוא

 .יוא יוא יוא

 תרושקת ןדיע תחיתפו רישכמ תפלחה ?הלוחה הערה ןוקית ?הבושת

 ףרשיישו ,םירוכמ זא ,םירוכמ זא םירוכמשכ יכ ?המל .אל הז ?הרוהט

 ,יתאמוטב יתואוריאשת" החכות תווצמ ללוכ ,תווצמהו הנומאהו םלועה

 ארונ שיגרמש ,בלענה טילחמ ךכ ."יתושפיטב ,יתולבהב ,ישוקשיקב

 .לודגה ץפמל דע ,םוהתל טא טא חונצל ךישממו קדוצ ארונ

 וריהזה" :רכזיי אוה ,אטח לע הכיו תשעתיו ,םיסיסרל ץפנתיש ירחאו

 ."?יתנקית אל המל ?יתעמש אל המל !יתוא

 .לבח המ .ןוקתל לכוי אל תוועמו ךפשנ רבכ בלחה לבא
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 חבשל ןויצ

 ןיא הבישיה ידימלת 70 -ל :יל חוודמ "והילא בל" הבישי דימלת

 רתוה ןיכודישב םיאצמנש םידימלת 4-5 -ל קר .רשכ ןופאלפ וליפא

 ילב םג ,םידקפתמו םידמולו םימשונו םייח םלוכו ,ונ .רשכ רישכמ םהל

 .רשכ דיינ

 ,ונלשכ רודב לודג יכה גשיהה יכ ?עודמ .םירפוס תאניקמ ץצופתמ ינא

 .יל ונימאת .רשכהמ םג רטפיהל אוה
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 אטח לע הכמ עודיה רָפַסה

 הקדצ השמ ברה לודגה ןואגה לש רועישל סנכנ םילשוריב עודי רָּפַס

 רישכמה ללגב" רמאו הנפ "ברה דובכ" ,ןופייא רישכמ ודיבו א"טילש

 סנכוה אוהש ךכ לע רעטצמ שממ ינא .יתחפשמ הסרהנו יתשרגתה הזה

 ."הבושת השוע ינא ...רישכמה תא רובשי ברה .התיבה

 תא תומח םילימב חביש ךא ,ברה בישה "וזה הבעותב עגונ אל ינא"

 ,םשה שודיק לש דמעמב רבשנ ןופייאה .הבושת השעש ללמואה רֶּפַסה

 וחמשש תווצמ ישוע הברה ויה לבא ,ירלולסה ןטשב עגנ אל ברה

 .וצפנל

 ?חדוק ימ לש שארה

 לפלפתה "שארהמ חדוק התא לכה ,ךלש םירופיסב שממ ןיא"

 1,000 םע אל םג ,םשמ ץלחיהל יוכיס ול ןיאש רוכמ טסינופייא יתיא

 .םירופחד

 ולש בלהו חדוק ולש שארהש המכ .יאוולה ,קדוצ אוהש יאוולה

 .םימחר ...עדוי ה"בקה קר ,ררופמ
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 ה"עשת זומת 'ה

 :ת"תה להנמ
 םידירוול סנכנ ינניא"

 "דחא ףא לש

 םע שלוגש םינפ-זע דמלמ לע רופיס ןאכ יתמסריפ רבעש עובש

 ןיא הזמ עורג רתויש ימותל יתבשח .ר"בשת לש םהיניע לומ ונופייא

 אבה טוטיצה תא תויכוב םייפכ תואיחמב ולבק וישכע .יתיעט .אצמנב

 .תמסרופמו הבושח ריעב דמלמ לש ויפמ

 םיינשדח יכה םינופייאה םע ,ת"תב םידמלמ העברא ונל שי ,יול 'ר"

 ,רשכו קידצ ידוהי אוהש ת"תה להנמ םע ןודנב יתחחוש .שיש םיצורפו

 לש םידירוול סנכנ ינניא לבא ,יל רצ" :איה ותבושתו ,המזירכ רסח ךא

 תרימשבש תובישחה לע 'ו התיכ ידימלת םע יתחחוש עובשה ."דחא ףא

 ףיטהל שייבתמ אל התא ,ברה דובכ" :יל רמואו דימלת ץפוק .םייניעה

 ךורא ןקזו עבוכ םע םיכנחמ העברא הפ ונל שי ,םייניע תרימש לע ונל

 ששוח ימצעשכל ינא לבא .קדוצ דליה ,ןושלה תא יתעלב ."...ןופייא םעו

 ...הציצק ינממ ושעיו יתוא וזבי םה ,רדסל םידמלמה תא ארקא םאש

 "?ךתעדל תושעל ךירצ המ
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 ,ךלש ת"תב םידמלמ 4 ןיא .םירבדב קיידל בושח ,יריקי :הבושת

 זאמ תומדא ילע רצונש ינודז יכה קשנב םישומח םיחצור 4 םנשי אלא

 טבוח דמלמ האור תייה םא ,ךתוא לואשל יל השרת .םלועה תאירב

 דוקדוקל ולקמ םע הנופו ,דימלת לש ודוקדוק לע לקמב תוירזכאב

 הז יכ ?המל .ותפוכו ץראל וליפמ וילע רעתסמ ?ביגמ תייה דציכ ,ףסונ

 תומשנה חצר ?היסנפל אצי "וגרוהה ןמ רתוי ואיטחמה לודגו" ,ונ !חצר

 יופש דמלמ דוע ךתיא סייגל ךילע .דירחמ אוה ךלש ת"תב עצובמש

 ,אשודק'ד תוזע עפוש ,רורבו דח יביטמיטלוא דעצב וטקנתו םיינש וא

 התאש וא ,ןופייאה תא םהמ הקנמ התאש וא .ןאכ דע" :להנמל ועידותו

 אלל תרמאנ איהשכ תחצנמ תמאה ."!וללה םינצילהמ ת"תה תא הקנמ

 הרומ לכו ,תימואל המישמ אוה םית"תה רוהיט .תוששחו תויטמולפיד

 אוה וב דסומה לש שודקה ל"כטמרה אוה ,הזה רודב יקנו יופש ךנחמו

 הלטב אל וז המישמו ,יתומכה רעפה תורמל וחצינ םיבכמה .אצמנ

 .ןוויכ לכמ טעמכ ונידי תא םיפרמו םישילחמש תורמל ,ונימיב

 .חילצת - םשה תרזעבו - הסנ

 םינדחפו םילהובמ םילהנמ

 תודסומ ילהנמב ידמ רתוי יתלקתנ לבא ,בותכל םיענ אלו דמחנ אל

 ,םידימלתהמ ?יממ דחפ .דחפמ םידעור טושפש (תונבלו םינבל)

 םיבשוח טלחהב םה ,ןכ .םמצעמ ,הנוכשב רוביצהמ ,םידימלתה ירוהמ

 תא רוצעל אשודק'ד תוזע םהל ןיא לבא ,תונוסא םרוג אמטה רישכמהש

 ףינסל םיידרח תודסומ טא טא ךפוהש לושחנה לומ קבאיהלו ,ףחסה

 .ערה הרקמב "טרוא" רפס תיב רצחל וא ,בוטה הרקמב אביקע ינב לש

 תערכומו הדובא המחלמה וליאכ ,םהב עתעתמו םתוא קתשמ דחפה

 טשפתהל תוינוליחל םדי םינתונ םה ,רתוי תובקונ םילימב .שארמ

 םירוהה תומחגל םיענכנו ,לופיל תו/םידימלתל םירשפאמ ,םדסומב
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 .וישכע תשחרתמש האושה ןמ ןיע םימצועש (לוכיבכ) םיינרדומה

 ת/קעוזו לגד ה/םירמ אלש ,ת/קתושש ת/להנמ !!!המויא תועט וזו

 דיתעו תיחשמ שיאל אוה רבח ,ארונה עשפל ה/ףתוש אוה "!ןאכ דע"

 הרצ היד ,םימש ישנועב קוסענ אל אוב ךא ,ךכ לע ןידה תא ןתיל

 .התעשל

 .תו/םירקי תו/םילהנמ םסרופמ דוס םכל תולגל יתיצר

 .ורעבל וליפאו ומצמצל ןתינ לבא ןוסא אוה ןוסאה !רבדל ימ םע שי

 ,הרורב הרימאל ,הפיקת דיל וא הגהנהל םיאמצ םירוהה לבא ,ואלפתת

 םישפחמש םילודג םייטמולפיד םתאש םכבור לש היעבה .םידימלתה םג

 .לעופב היישעמ קמחתהל ידכ םילצנתמו םידמחנ םיצורתו םילק םייח

 וזירכת םא ,ואלפתת .היסנפל אצי ה"בקהש םיחוטבו טקש שאר םיצור

 םידימלת ללוכ םירוה - ץורפה יטנרטניאה עגנהמ דסומה רועיב לע

 טא טא לבא ,וכחגי ,םכילע וקחצי ,שארה לע ןומה םנמא ופטחת -

 ףועת ןופייא םע הדימלתו ,תיביסמ וליפאו ,הכימת שיש םכדיצל ולגת

 תיב וליפאו המלש התיכ וליצת ףוסבלו ,תחא דועו ,תחא דועו ,התיבה

 םכמ תשרדנ .רתוי אל ,ריבס בל ץמוא םכמ שרדנ לכה ךסב .םלש רפס

 בולכ וניא רפס תיב .רודה ילודג לכ וקספש המ עצבלו םייקל תושיחנ

 .םינפש לש

 ,גיהנהל םכתלוכיב ןומא רסוחמ ?תעבונ םכלש תונדחפה הפיאמו

 בשחמה לומ) דרשמב םכל םירגתסמ ,והזו םתענכנ .תונשל ,ליבוהל

 האמוטה אשונב וליפא) הרצק תירסומ השרד םישרוד ,(ןנוסמה

 תו/םילהנמ יל רצ .תילביה תא שכנל םינוא ירסח לבא (תירלולסה

 דצמו ,העושילו םימחרל עוושמו ,בולע ,םוגע םכבצמ לבא ,ת/םירקי

 .םוצעהו אלפנה םכרכש תא ראתל ןיאו לובג ןיא ,וררועתת םא ינש

 .לחוימה ךפהמה תא ושעתש חוטב .וררועתת ,הדייה
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 תויטסינובייא תונב תתיכ

 םסרופמ ןוכיתב א"י התכ תדימלת ינא" :טוטיצ .תצק עזעדזנ ואוב

 ןכותמ 26 -ל ,תודימלת 28 ונחנא .(.ל.ק ילצא רומש םשה) ץראה זכרמב

 הלהנהה .רשכ ןופאלפ םע תודיחיה ,ינאו יתרבח .אמט רישכמ שי

 ."...לוחב שאר תנמוט לבא ,בצמה תא הריכמ

 אל) תיברמב בצמה הזש םכל הלגא קר ,רובידה תא ביחרהל ךרוצ ןיא

 ראשינש הצור ,הזה תיעבמה ינחורה ןטרסה !!!ונלש םינוכיתה (םלוכב

 ררועל דעונ הז ןוטוטיצ ,בושו .החפשממ םייתשו ריעמ תחא הרענ םע

 םיגשיהה ראשו ,תורגבה ינחבמש ,ןהינפב שיגדהלו ,תולהנהה תא

 םע תרגוב ףידע .יחכונה ןדיעב ןיטולחל ינשימ ןיינע םה ,םיידומילה

 ,םימש-תאריו תנקותמ המשנ םע לבא ,הקיטמתמו תילגנאב ךומנ ןויצ

 .תמהוזמ המשנהו ץוחב הלש שארהש תנייטצמ רשאמ

 דקומה היהי אל האמטה תירלולסה העפותה רועיב לש אשונה םא

 שולש םייתנש דועבש יאדוול בורק ,תודסומב תיכוניחה היישעה לש

 ...תוריקה םע ורבדי

 .רבד יעדויל .תמא תקעזא

 תנכוסמ תוחא

 הרושב .ןופייאל הלעב תפישח בקע השרגתהש תוחא יל שי :הלאש

 לע רבדל יתונויסנ לכו ,רישכמל הרוכמ המצעב םויכ איה ,הנותחתה

 תרקבמ ינא רשאכ רקיעב היעב הווהמ רבדה .והותל םייתניב ולע הביל

 תונומת ינימ לכ תוארל םתוא תלדשמ איהו םינטקה ידלי םע ונירוה תא

 "?תושעל המ .יירוהל ארונ רעצ תמרוג איה ,בגא .םיטרסו

209 



 "םכח רישכמ םע שפיט שיא רשאמ ,שפיט רישכמ םע םכח שיא ףידע"

 רישכמה תא איצוהל אל ךתוחאמ - חיש םעונב - ישקב :הבושת

 יטע ברסת איה םא .ךיידלי םע האב תא רשאכ אתבסהו אבסה תיבב

 ךלה אל םא !!!הצוחה - תלדה ןוויכל דיב הל ינמסו תוחישק ךמצע לע

 הזה עָשְרַל םתפישח יכ ,התיבה ךיידלי םע ירזיחו "הנפ הרוחא" ישעת

 .תוומו םייח לש הלאש איה

 ךתוחאשכ ךיירוהל עיגהל ידיפקה זא ,בוצע הזו ,רעצב ויהי ךיירוה
 .המיזה ןמו רועיכה ןמ קוחרה .םוקמה ןמ קחרה קחרה

 החפשמ ירשק קותינ

 דעב טלחהב התאש ,הלוע םהמ ךירמאמ ירחא תבקוע ינא" :הלאש

 "?תמזגה אל .ןופייא יאשונ םיבורק םע םיקודה החפשמ ירשק קותינ

 יביטימירפ אוה ילש ןופאלפה רישכמ ,הדבכנה יתריבג :הבושת

 תועמדו תויכב ךל עימשמ יתייה ,הטלקה רישכמ וב יל היה םא .טושפו

 - םהידליו ,םילקלקמ החפשמ ינבמ ןיע ומילעהש תובאו תוהמא לש

 םא קפסש ...הלימג ןוכמב וא ,ביבא-לת תאמוטב םייוצמ - ךכ בקע

 םיאטוחה ךייתויחאו ךייחא םא זא .תלערומה הציִּבה ןמ םתוא איצוי

 קחשל םהל ינת ,םימימתה ךיידלימ רתוי ךל םיבושח םיאיטחמהו

 .אובל הנרחאת אל ןה .תואצותל יניתמהו ,וידחי
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 "ףסוי ףרט ףורט"
 ןמ םחנמ :תאמ

 לק בצקמב תושיקמ ייתועבצא ,בוצק ינמז .קפלדה לומ םש יתדמע

 הווארל םיגצומה תונחה ירזיבא תא תונחוב יניע ,תיכוכזה חטשמ לע

 תיתרגש הנתמה תדמעב תוקד המכל תחא םהיניב תופלחתמ יילגרו

 גלפומ ליגל עיגה יתושרבש ןופאלפה רישכמ .ןיטולחל תיטרדנטסו

 היירטבה .הפירח תיתמישנ הקוצמ לע םינורחאה םייעובשב תתואו

 למג התיה לשמ ישארה ןצמחל רוביח השרדו תוברה תוניעטל הזב

 אל תיתימא הרירב ,ךכשמ - תבשה תאצב ונואמיצ הוורמה יאודב

 תרושקת ירזיבא ןופ ןופ" לש תורישה תקלחמב רוקיבהו יל התיה

 ידוהיל יתייעב תא יתגצה .יחרכהמ רתוי היה "מ"עב הקינורטקלאו

 הדבעמה תקידב תואצותל תונלבסב יתנתמהו הלבקה תדמעב ביבחה

 .תוומל וא םייחל

 תוכלה יקספ תעימגל לצונמ תורש תודמעב הנתמהה ןמז ,ימולחב

 תומולחו יתייה ינרעו תויה ךא .הכר הכירכ יאשונ םיריעז שדוק ירפסמ

 ,ביבחה תורשה ןתונב הנחבהבו הטבהב ינמז תא יתלצינ ,האלהו ינממ

 תא הוואגב תרטעמ הלודגו הרוחש הפיטק תפיכ ,םינפ אושנ ריעצ רוחב

 לע תוססונתמ תוכורא תוכורא ויתויציצו ,טוטרשכ רדוסמ ונקז ,ושאר

 .ךכ לכ תופי תורוחצ ויה ןה ,ויסנכמ
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 ,תונחל וסנכנש תוחוקלה לכ תא יתימא ךויחב ולביק תוביבחה וינפ

 רידאה ועונכיש רשוכ םע דחי הרישעה ותפשבו ,רמול שי ריהמ בצקב

 תרומת םישדח םיירלולס םירישכמ םינוקה תושרל ותושרמ ריבעה

 .תפומל קוויש שיא .הז תמועל הז ,םידבכנ ףסכ ימוכס

 םירחא םירבד האר יביל ךא ,ןיינעמה ןתמו אשמב תוטיבמ ויה ,ינייע

 ךא ,ותסנרפל תרושקת תונחב קסעומה ביבח ידוהי ואר ינייע .ןיטולחל

 ותשרב ליפמו ךייחמ ,ךייחמו דמוע ,ותומלגתהב ןטשה תא האר יביל

 ירלולס ןופלט שוכרל ושקיב קרש ,ינשה רחא דחא ,םיבר הנוהכ יחרפ

 .םינפ רואמבו ביבח ךויחב הפוטע תקתקתמ הצצפ םע תונחהמ ואציו

 רשכה היקונה תא ושקיבו תונחל וסנכנ םה ,הטושפ התיה הטישה

 'ףרטה' היקונה תא תחפומ ריחמב עיצהו ידימ ביבח היה אוה ,שדחה

 תרתוימה תורשכה לש תאזה הבנגה ילב קר רבד ותוא םצעב" אוהש

 לש תסלהו הפהשכ ."ולאה םינטלרשה םינקסעה לש תשפוטמהו

 ץחמה טפשמ תא םילשה אוה ,תוטבלתה לש יליימסב ומקעתה םינוקה

 תחאל תחא המודש תורשכ תקבדמ ךל קיבדא ינא הכ ןיב" :יפוסה

 ךילע וחתפיש ילב ילמרונ ןופאלפ חיוורת הככו תירוקמה תמתוחל

 היקונה ,ידמ םכח היה אוה ,תונעל וקיפסה אל םה ."תסנכה תיבב םייניע

 ינש תבוטל רתויב בוטה דצה לע העצוב הקסעהו םהיניע דגנל רשכוה

 .ילאמש רתוי דועה דצהו ילאמשה דצה .םידדצה

 עגרבו היקונ םע דחא עגר .םעפ רחא םעפ ומצע לע רזח הזחמה

 ,שדחה רשכה גנוסמסל קוידב המודש םימיס ינש גנוסמס" םע ינשה

 תוארל לכותש ףסונ םיס םגו רשכ םג םישל לכותו ותוא ךל ץורפא ינא

 הקבדמ ךל םישא ינא גאדת לאו ,הא .תצק ןכדעתהלו םלועב הרוק המ

 ."אל התא וליפא ,בל םישי אל דחא ףא ,טלפמוק

 תורזוח ,ללוכלו הבישיל םירזוח ,ינשה ירחא דחא ,תונחהמ ואצי םהו

 לש תרדוהמה תורשכב רשכ ןופאלפ ,םתחתמאבשכ ,רנימסלו חבטמל
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 לבא סנכיהל לוכיש ףרוטה קדייחב םהייחב הנושארל םיקבדנ .ןטשה

 תמהוזבו םימעה תאמוטב םחרוכ לעב םיאמטנ .תאצל השקתמ דאמ

 חרכומ ביבח ידוהיש ללגב קר ,םתוואתב אלו םרציי תצעב אל ,שחנה

 תפיכ תשיכרל ףסכ טעמ ונובשחל סינכהלו ומחל תפ תא חיוורהל

 .ךכ לכ הפיו הרוחצ ,הכורא הכורא תיציצו האנ הפיטק

 .רז אלו ,ואר ינייע

 .ולא תורוש תביתכ תעשב אל תוחפל .תמייק הניא "תרושקת ןופ ןופ"

 (!)תואמ .םייתשב אל םגו תחא תונחב אלו ,םייק הזה עזעזמה הרקמה ךא

 ,ןירדהמל םירשכ םירישכמ תוקוושמה תומימת תרושקת תויונח

 .היגורה לכ םימוצעו ,םוי רחא םוי ,העש רחא העש וזה הטישב תולעופ

 ,םלועב תעכ םכרד תא םישוע םימימת םירענ יפלא רבכ ילואו ,תואמ

 טיטב ץובב םשארל לעמ דע םיעבוט ,רעוסה םיב םיפרוטמו םילבלובמ

 םילגוסמ םניא ךא ,םושנלו שארה תא הפיט םירהל םיעוושמ ,המהוזבו

 והתב קומע קומע םהיניע תא ןמוט ,םשאר לע הדבכ די חינמ ןטשה

 :לש תאז לכו .עגרל אל םג ,יתימאה םלועב טיבהל םהמ ענומו היישנה

 .םתמשאב

 תואיצומ ,קרב ינבבו םילשורי יבחרב תושורפה תובצמה תויונח

 תורובקה ,תויחו המשנ ילוטנ ,םיברה תושרל תופוג תואמ םוי ידימ

 דגנ תיכוכז ייופיצו יסקאלג ינעטמל תוניב ,היינשה יבג לע תחא ןמודכ

 .תוטירש

 לא .םייניע וחקפ .םידמוע םתא ימ ינפל ועד ,םירענ ,םיכנחמ ,םירוה

 טעמ םע ריסהל רשפא התוא ,הקבדמה םע גנוסמסה תא שוכרל ותפתת

 לוכי אל החמומ שיבכ םגש םכתמשנ לע השרפנש תשרה תא ךא ,קור
 המודה ןמו רועיכה ןמ וקחרתה .ריסהל ירשפא יתלב דע השק ,תווטל
 .ול המודל המודה ןמו .ול
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 רוכמ אוהש רחואמ שפת

 ןמ םחנמ :תאמ

 'נ ידידיל חקלש ןמזה קרפ קוידב והז .דחא עובשו םישדוח השימ[ |

 .רוכמ אוהש ןיבהל

 שכר רקיה וימח .תדחוימ הנתמ לביק אוה ,וז הנש ןוושח שדוח שארב

 טקאכ ,'םינגומ  םירישכמ ןווגמ תבחרומה החפשמה לכ רובעו ורובע

 אל ,ונרמא 'םינגומ' - .םיארונה םימיה רחאל הבוט הלבקו קוזיח לש

 .'םירשכ'

 ירהש ,יתועמשמ קוזיחב רבודמ היה טלחהב החפשמהמ קלחל

 ותליחתכ רדגומ טלחהב 'האמוטה בא'ל 'האמוטה תובא יבא'מ רבעמה

 בבותסהש ,ךרבא ןב ךרבא ,רוהטה ןתחה לש ודידלש אלא .ךרד לש

 הבוט הביס .ןכוסמו ירזכא היה ךלהמה ,רשכו ןטק רישכמ םע התע דע

 תננגוסמ תורשכ תמתוח ןכש ,אצמ אל אוה ימניחה גורדשל דגנתהל

 םירישכמה יבג לע תעבטומ התייה והשמ יניינעל םינבר דעוו לש

 קידצ רתוי היהי אל אוה זא ,םיריתמ םה םאו" הלודגו תטלוב םישדחה

 םלוכל סורהיש ןרותה 'סחאנה' תויהל ול הדמע אל ושפנ ,ללכבו ."םהמ

 ,ןכ .םילוצלצו שער ןומהב הוולמ התייהש הלודגה קוזיחה תגיגח תא

 .עמשמ יתרת
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 "הרוהט תרושקת = הרואו החמש ,הסנרפ ,הכרב ,החלצה ,תואירב"

 תכרצנ התויהב םייחה םעט תא המעט רבכש 'תקדצה' ותייער

 תכאלמב דימ הלחה ,(..םתסה ןמ) בר רושיאב "הדובע יכרצל" הפירטל

 ןשוימה רודל ןיידע ךייש היהש ימל ךכ לכ םיצוחנה עויסהו הרבסהה

 .םיקש תדקפהל קנבה בושממ קר 'צאט יכסמ ריכהו ,םירותפכה לש

 הלהצ "םינופלטב ללוכה עצמאב ךל עירפהל ךרטצא אל ינא וישכע"

 הז .םילמרונ םדא ינב ינש ומכ פאסטווב בתכתנ וישכעמ" .השיאה

 לעבה דמל תוקד ךותב ,ןכאו ."םירתוימ םירובידו ןמז ונל ךוסחי

 םיליימסהו םינוקייאה לש םיפיעסה יתתו םיפיעסה לכ תא עמשוממה

 'ה יל חלסיו ,ילאוטריווה םלועל םיכיישה םיי'גומיאהו םינוקוטמאהו

 ףרוצ הלודג םיער תדועסב .םיאלפומ תומש המכ דוע יתחכש םא

 ןיינמה ןמ רבחכ תיתחפשמה פאסטווה תצובקל ףוס ףוס רקיה ןתחה

 לע שממ לש ךויח התלעה וליפא ,תינחורה תומדכ - הצובקב ודמעמו

 .וינפ

 אוה םג לחה ,החמשה לע תיבה לעב ,קדצבו ,שיגרהש ר'עוושה

 האלפומה הנתמה התעמ ול ליעות המכ דע ךרבאה ונתחל ריבסהל

 שידקהל לכוי םתואש ןמזוףסכ תוכרובמה תויצקילפאה ול וכסחי דציכו

 !הרות תבהא וזיא ...חחא .הרותב למע תפסותל

 םימיב .'נ לש וייחב לחש יונישה לע עדי אל שיא ללוכבש ,תמאה

 וייח תחמש תאו וינפ לע ותלהצ תא תוארל היה רשפא דוע םינושארה

 יכ ןיחבהל ולכי ןיע ידח קר .הקזח הישוקמו הבוט ארבסמ הליגרה

 תוצלואמו רתוי תופוכת ,רדסה עצמאב דימתמה ךרבאה לש ויתואיצי

 םשה לוליחמ ןיטולחל ששח קידצה 'נ ,הטושפ התייה הביסה .רתוי

 וירבחמ ימ יאל ריבסהל ץלאי הבש היצאוטיסמ ענמיהל ףידעהו

 .ףרט 'הארנ' קר אוהו רשכ תמאב רישכמה יכ וידידימו

 .רשק יתיא רצי אוה 'ןסינ םינמזה ןיב תליחת רחאל דבלב עובשכ
 .אכודמו סורה ,רובש היה אוה
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 "םכח רישכמ םע שפיט שיא רשאמ ,שפיט רישכמ םע םכח שיא ףידע"

 יל היה המדנ תונושארה תוקדב ."רוכמ ינא" .רמא אוה "!יתוא ליצת"

 ליל דע רקובמ ,ועמשמכו וטושפכ ךרבא אוה 'נ .יב תועתעתמ ינזאש

 רסומ תוחיש תעימשל וליפא עבק ויתותע ,הכלהבו הרותב קסוע אוה

 רבד שי ,ןכ) תותבש יאצומו ישיש ימיב םג ריכמ אוה שרדמה תיב תאו

 בושו בוש יתלאששכ קר .רקי תמאב ינחורה ונמזו (..קודבל יאדכ ..הזכ

 תא ןיבהלמ קוחר ,םוחתב קסעתמ והשכיא דועש ,ינא המכ דע יתנבה

 .ןטשה תוסחב תונרקומה תופרוטמה תומצועה

 .םירוכמ תויהל ליבשב תוירעב לופיל םיבייח אלש יתנבה םוי ותואב

 תויהל ליבשב תבש יללחמ תויהל םיבייח אלש יתנבה םוי ותואב

 .םיקוחר

 סיכב ריאממ ןטרס םע ,רוהטו רקי קידצ ךרבא תויהל טושפ רשפא

 .סנכמה לש ילאמשה

 תונתינ אלו תומייק אלש תומצועב וכותל באש ילאוטריווה םלועה

 ןיטולחל רחא םלועב יח אוה יכ שיגרהש 'נ לש ותמשנ תא רואיתל

 תמשונהו היחה ,תיתימאה הביבסה .ןיטולחל תרחא הפשב רבדמו

 ויניעב ויה םה ,וביבס םירחא םישנאב סאמו ץק אוה .ארזל ול התייה

 וילדוגא ינשו 'רשואמה' רישכמב ויה םייתימאה וייח .לודג דחא דרטמ

 .תואירהו בלהמ רתוי הברה ול םיווש ויה

 .יתימאה םלועל הריד ךרבאה רבע ,םייאליע םיצמאמבו םימש ידסחב

 לע הלע תע הלילה תועשב עיגה ישוקה ,הלק אקווד התייה הלחתהה

 תוחוכב .םהייח עגמ תא ושפיח תיטובור העונתב ומכ ויתועבצאו ויעוצי

 םייתימא םירבדב קוסעלו ותעד תא חיסהל 'נ חילצה םירידא שפנ

 .םיישממו

 .דחי םג הבושת לעבו ךרבא אוה םויכ
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 ימצע לע לבקמ ינא ירה
 םיימש תוכלמ לוע

 תווצמ תא םייקמו

 ."ךבריקמ - ערה - תרעיבו"
 רלולסה רישכמ תא ץפנמו

 ,םיסיסרל אמטה
 בשחמה תא ןגסמ ןכו

 .תילמיסכמ המיסח

 ולבקתי ישעמש ןוצר יהי

 םימורמ ןכוש ינפל הכרבל

 תוכרבה לכב ינכזיו

 .הרותב תובותכה



 ןורכיז רג ןורכיז רג

 שפגה ליצא ,רקיה ימחל ןדע םתמשג יירוהל

 ליז היטע ריאמ ליז יול רתסאו השמ

 ייח תא ריאהש ,םיגפ ריאמו תולוכשא שיא ,תוטשפ ,הוונע לש םח תיב וגל וקינעהש

 .ותובידנבו ובוטב ונתחפשמ ובש תיב .הבהא עפשו טעומב תוקפתסה

 יי .וידחי ושמיש תומימתהו תורשיה

 .ה.ב.צ.ג.ת

 ןורכז רנ

 בוהאהו רקיה וניבא ,ילעב

 גרב-ןד-]ןו םהרבא 'ר
 םהרבא ןב

 ק"בש םויב םימורמ יזנגל הלעש
 ה"עשת באב 'ט

 .ה.ב.צ.נ.ת

 גרב-ןד-ןו 'פשמ

 ירלולס רישכמ אלל וייח תא להינ ןורחאה ומוי דע



 יול יבוק ברה עצבמו בתכש תוירוקמ תוריצי

 ת"ישהב תוקבדו הנומא לש םיריש 0

 החגשהה ירופיס תארשהב ובתכנש

 .ונחלושל ולגלגתהש םיאלפומה

 ירוביצה קבאמל שדוק תוסנכהה
 תרושקתה רהוטב

 דבלב ח"ש 26 קסידה תולע
 (חולשמ ימד ללוכ אל)

 054-8477595 :תונמזהל

 09-8820166 :סקפ

 (חולשמל םיקסיד 2 םומינימ)



 יאנותעה
 תא60מ ירופיס תרילס

 ןכיינתיא|(טז יו:(פוא

 ןסי6ופ5 ןסיפרפ אשנב

 ...תאש םאי6)ב סישרק]מ

 ןבאה טקפא
 תילולשהו תינולשהו ןבאה טקפא

 טושפ ידוהי לוכידצכ | 2 יאנותָעה

 ויניע תא הסכסש : י

 חצנ רכשל תוכזל < 1

 ילבמ ,יפוסניא = 4
 ?ךכל ןווכתהש ַ

 השבכה

 הרוחשה

 דועו ,ךנחל השק המכ
 ,ךנחתהל השק רתוי

 םכל שישכ רקיעב
 יתייעב דאמ דאמ דלי
 .תיבה ןמ קלסל ךירצש

, 
 2 ו

 .הבזשתה ,הלאשה

 יאנותעה |

 .הלאשה

 .הבושתה

 יאנותעה

 לש םירוכיבה רפס
 וייח רופיס ובו יול יבוק

 לחה ,יפרגויבה
 ,בשומב ותודלימ

 ,הבושתה ,תומחלמה
 .םירפסהו תונותעה

 ןןמ םינבא
 זמימשה

 גאלש םישנא שי

 דדיגהל םיעדוי
 "'םשה ךורב"

 "'םשל הדות" וא

 םבהילע תולפונש דע

 .ללבח המ .םינבא

 < םיזלשה ןוס םינבא

= 
 ב צד וייר טיח 9-לרוהה טרוחיו שלש

 הוחילס

 םושגב

 הזמדנ םימעפל
 םייעדוי םתאש םכל

 ,הובוט ריכהל

 תזחמאה עגר דע
 ,יזייפסשה

 :םנכל הלגתמ זאו
 ו!ווניעט

7 
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 רעגיוושה 0

 םולש בושח המכ ילופינא ןפינא יט | ול כ ילופינא :]אכ |
 \ המכ ?תיבה המפתטס ל

 \ ,רעגיוושה הבושח | לגוסמ דחא לכ אל ,
 | תא | .ינועה ןויסנב דוסעל |
 6 | ..וב חומשל ףאו |
 - ףשחינ הזה רפסב |
 | .הזה לודגה דוסל |

 בייחאל ה"בקה וזיכה 1 שירכה

 ךל תתל ב : הסכ דע דסלנ ואוב
 םיהדמה הרופיס 6 , ,הגיסנה ,רותיוה
 יאבג םירס תרבגה לש %- : הכרבה םצעב םה
 ונל חתופ ,םילשורימ 6 ₪ ₪ ולכותש הלודג יכה

 .םייחב תוחלצהל רהוצ \ / / .םכייח עסמב חיוורהל
 םישנאל השענ ואוב יש שו | | | ,שירכ לש ונסוימ

 : םיבייח אלש המ = תתז , .ן"לדנ שיא
 ..םנעמל תושעל ל-0 6( ְּ

 ו 0 ו

 יאנותעה תרדס לע םיליונ 0

 + ,רַפוסה 46 הפובמה י(כ סה םיויא .םיויא 06 0י6 שוה רָפוס ,םייתיאמח םירבוי) תילו
 יב סושאו ,[א6א יג ררקא אוה ,ויל 4168 שוק ,ב4א ₪01 תיק0 וה ,םיִָסַסֶא ]רו
 .שוג

 יןאא וכ5 ר6א ,סיאיהצאהו םיישישה סכירופיסא תושא יאתַפַז 0 ןוריאאה רוש8בו ,יתיב

 "ושןותמה" תורצס 46 םייתיאשה םירפויה 038ב וסתש ,ייבוהשו יימרוק רוית רוקיס] ו

 כב 0 וא א 65רתא ין 9 (כבו., הרוק היה 5 סיכמו ,"רופיס %וק

 ,6ואי6 סהב םי0ו6 ,ריטגו רפכב השר (כב ,רוטי6 (כב ,ת

 / 1% רי הֶפיב ומ ,האכות ו אקו בוש ןיסו
 20 סו

 וא ,םיצהש)הו םייתיאשה םירובימה וסת !00ה קורפסב ,
 יו זגזק ,ןספגחוש .(כה 5 .יסוא(ןקה וש רייצה ,003ה כר י

 ד



 רופיס ףטוק הוושש האווצה
 םינוילימ 7

 אבא לכ לש ומולח ווק סא (ואא םיסמרא ןםירופיס תריפס
 0 רוביח וראב6 סי6)₪ /6 רתס)פו י0ישמ
 ואש 4 אפו סבי ירתסא תש 1/0[

 הלוכי הסכח האווצ ]ו < 06 יןופססמ וסוא(וק
 .בצמה תא ליצהל יו יגוק ו

 קנעה רופיסה

 רייאמסטוג ידרפ לש

 ,םימססרופסו םינחילצמ הברה
 ימו ואב םה הפיאס םיחכוש

 | | הפיחדה תא םהל ןתנ
 | םה םימעפל .הנושארה

 | .תומיענה רסוח םע םישגפנ
 | .שפנ ןובשח םישועו

 ו יי 2 2 2 ו

 - םירופיסה םובלא 5
 | = םירופיצ בהוא םחורי -

 , | שגר תייוור םירופיס תפוסא

 | .םישנא לש תוקיפסו םיטבל ><
 | ,ךרדה עצמאב םיבוט <

 אימשד אתעיסנ

 עסמ ירופיס תורשע

 תוינניחב םידעותמ ,םיקסעו

 | ,הז ידוחיי רפסב רומוהו

 הקסרתה תיללחה

 הגילפה הינואה

 רקוחש ןיסאמ היה ימ
 הכזי ןוטסויב ידוהי לח

 ארוב תא ריכהל
 יחשב ארונ ןוסא

 תהנושאר הקלחמ
 ףףשוחה ,קתרמ יתלילע רפס

 יילעב לש םבילו םסלוע תא

 .זםע םישגנתמה הבושת

 רויה דסח שיא
 ל""צז ןרטש קחצי לאומש ברה
 ופורה ףסוי בקעי לש ודכנ אוה

 ו"'הראב תודהיה ימיקממ ל"צז

 ריימלועה המחלמה ירחאש
 !5פ0ה .("לכה ןודאל לכה") הינשה

 "טש האלפומ םייח תכסמ דעתמ
 ב ידוהי לש יולגבו רתסב םידסח
 אארשי תונב תובבר ליצהש ,וננמז

 ביימש תאריל םכניחו ==



 םידלי ירפס
 ,סיא660א ,סתוירוקאג ןסיטיניפו

 ,ןוי:/ שירה אק[ סיפיסואו םישזכאא
 .!ו/ יגזק ,רפויפז קיתוזמ רפוסמ 0 םריבייפ '(69ןא

= - 

 תויהל םילוכי אל הל 8 ְ ה אריאמ החירבה 1 בוז םלועלש םירופיסה - "אמ החרב
 ול ונבש ןיינעס סייט לש ורופיס

 סטה םיקתממ יושע סוטמ
 תויח םש שגופו הינמולח ראל

 תודמלמה ,תושיגרו תודחוימ
 ךכ לכ .םייחב בושח קרפ ותוא

 !!!יתימא ךכ לכו ,יתימא אל
 .םשבתהלו אורקל

 החפשמ לש עסמ דעתמה רופס
 | .לש ןריאס תטלמנה הללמוא

 | .תא רוחאס הריתומו ינייסוח
 | ,םימואתה ןוסא .םקונית ה%

 החירבה ,םילשורי ,הדיעק-לא = מ
1 

 2% -= קרנר

 ןיליפתה ןפשה ןד לש רכמה בר

 הבבר וליצהש רפוס תויהל םלוח אל ימ
 המלש לש קתרמה ועסמ איצוהל הצור אל ימ ?חילצמ

 ריצה לע ענ רשיפ | הלילע ?רכמ בר רואל
 ב"הרא - ןיס - לארשי | תפסנ הליכסה תעשעשמ

 המיהדמ העתפהב םייתסמו | .דציכ תוסכת תוצעלש =
 ןיליפת תווצמ תוכזב .הביתכה תכאלמב חילצהל

 ירויצב הוולמ רופיסה ,בלו ןיע יבוש םירויא
 .בלו ןיע יבוש סקימוק  ךיוחטו חלוק רופס

 -% 3% 2 ו ב יב ברש לר 8

 יקיבצ

 יקיחצ

 םיעשעשמ םיריש תרדיס
 וביל תא תפשוחה

 ןונשהו בבושה קותסה
 שבוחה יקרב-ינב דלי לש
 , .יכוניח .תודורו םייפקשמ

 \ .רומוה עפושו



 אבה רפסה
 קבאמה לש

 תרושקתה רהוטל
 - ראשה ןיב - ה"יא קוסעי

 ,תורכמתהה עגנב
 םירקחמ תפישחבו

 םיעזעזמ
 היגולונכטה יעגפ לע

 ףוגבו שפנב



 4 ו ן\\ מ ! וו

 ל תואמ וחילצה יי תו ישע וה

 74 :בעותמה רישכמה םהילע טימהש ארונה ןוסאה

 ; .""""  שפנ-תוחוכ ד"סכ םיפיסומ ולא םידחו | ישי ]יפה יד ]

 א היגולונכטה ייותיפש הלאכל םג ,הנומאו |
| 

 .ו'ח םתוא

ה רשקה ןמ עכונו אכ ולוככ וכור | יור פיור ה
 רישי

םיברה ויארוק םע יול יכוק לש
 םנוסא תא וינפכ ופשחש ,

ה םתליפת תאו שגויה |
 .לצניהל תשאונ

ומו ,שגרמ ,קתרמ ךמסמ
 .םייח ףיס


